
Č.j. 7/11 – 2/2016 

Zápis ze zasedání Akademického senátu 3. LF UK č. 1, které se konalo dne 13. 
prosince 2016 v konferenčním sále č. 223 na děkanátu  3. LF UK, Ruská 87, Praha 
10 ve 14,30 hodin 

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

Program: 

1. Zahájení – MUDr. Hubičková
2. Přivítání senátorek a senátorů nového Akademického senátu 3. LF UK – děkan
3. Představení senátorů
4. Tajná volba předsedy Akademického senátu 3. LF UK
5. Tajná volba místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK
6. Určení skrutátorů
7. Stipendia za vynikající studijní výsledky – děkan
Různé

Ad 1)  Zahájení 
Zasedání zahájila, všechny senátorky a senátory, děkana, proděkany  a hosty uvítala 
MUDr. Hubičková, předsedkyně volební komise. Seznámila přítomné s procentuálními 
výsledky voleb. Přítomno bylo v té době  30 senátorů, senát byl usnášeníschopný. 

Ad 2)  Přivítání senátorek a senátorů nového Akademického senátu 3. LF UK – 
děkan 
Pan děkan se obrátil k přítomným, zejména nově zvoleným senátorům. Sdělil, že nově 
zvolená pedagogická komora Akademického senátu představuje velkou vyváženost co do 
zastoupení oborů a pracovních pozic (chirurgie a ARO – 3 zástupci, interní kliniky – 3 
zástupci atd.). 
Rovněž i zastoupení z teoretických oborů je vyvážené, jsou tu zástupci všech výzkumných 
zaměření, navíc zastupující představují zkušené pracovníky. 

Studentská komora – senát již ale léta stojí zejména na členech Trimedu, z nichž se 
většinou rekrutují senátorky a senátoři, jsou zde zástupci všech oborů studia. 

Významnou reflexí toho, jak je Akademický senát vnímán akademickou obcí, je zastoupení 
všech větví fakulty v učitelské části.   
Děkan poděkoval všem členům, volební komise a gratuloval všem zvoleným senátorkám 
a senátorům. Těší se na spolupráci.  

Diskuze k přednesenému nebyla. 

Ad 3)  Představení senátorů 



Všechny senátorky a všichni senátoři se představili ostatním v pořadí podle obdržených 
hlasů ve volbách.  
 
 
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:   prof. Gürlich, Fischerová 
 
 
Ad 4) Tajná volba předsedy Akademického senátu 3. LF UK 
Volební komise byla navržena ve složení: prof. Rychlík, doc. Duška a student Megvinet 
Chucesov. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK zvolil pro volbu předsedy Akademického senátu 3. LF 
UK volební komisi ve složení: doc. MUDr. Duška – předseda komise, prof. MUDr. 
Rychlík a student Megvinet Chucesov, členové. 
Hlasování:  30, 0, 2.  
 
MUDr. Hubičková seznámila přítomné s postupem volby předsedy a zahájila rozpravu 
senátorů. 
Z rozpravy vzešli následující kandidáti, kteří kandidaturu potvrdili: Mgr. Vácha. 
 
Volební komise rozdala proti podpisu senátorům 30 hlasovacích lístků (dva senátoři  před 
volbou předsedy ze služebních důvodů opustili jednání), bylo odevzdáno 30 hlasovacích 
lístků,  28 hlasů bylo pro zvolení Mgr. Váchy předsedou AS 3. LF UK, 2 hlasující se zdrželi. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK zvolil za svého předsedu Mgr. Marka Váchu, Ph.D., který 
získal 28 hlasů. 
 
 
Ad 5)  Tajná volba místopředsedů AS 3. LF UK 
Akademický senát 3. LF UK souhlasil se stejným složením volební komise pro volby 
místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK, tedy ve složení: doc. MUDr. Duška – 
předseda komise, prof. MUDr. Rychlík a student Megvinet Chucesov, členové. 
 
Senátorky a senátoři navrhli po vedené rozpravě ze svých řad za kandidáty: 
v pedagogické komoře doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D., 
ve studentské komoře Davida Lauera, studenta 3. ročníku oboru všeobecného lékařství 
českého kurikula. 
Oba dva s kandidaturou projevili souhlas. Předseda Akademického senátu 3. LF UK sdělil 
způsob provedení volby. 
 
Usnesení: 
Místopředsedou Akademického senátu 3. LF UK byl za pedagogickou komoru 
zvolen doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 
Hlasování: 13, 0, 1 (rozdáno 14 hlasovacích lístků). 
 
Místopředsedou Akademického senátu 3. LF UK byl za studentskou komoru zvolen 
senátor David Lauer.  



Hlasování:  15, 0, 1 (rozdáno 16 hlasovacích lístků). 
 
7.  Stipendia za vynikající studijní výsledky – děkan 
 
Materiál dostali všichni senátoři v předstihu e-mailem a byl v papírové podobě k dispozici 
i při jednání. 
Děkan seznámil přítomné s jeho obsahem, vysvětlil, jak jsou stipendia navržena a 
zodpověděl jejich dotazy. 
 
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 v akademickém 
roce 2015/2016 ve výši 12 000,- Kč. 
Hlasování:  30, 0, 0. 
 
Děkan upozornil na Závěrečnou výroční zprávu za rok 2015, kterou obdržel každý člen 
senátu. Sdělil, že zpráva, která má reprezentační charakter, obsahuje zajímavá data 
vystihující fakultu a její postavení navenek. Na příštím zasedání Akademického senátu je 
připraven odpovídat na případné dotazy. 
Druhým materiálem, který byl senátorům k dispozici, bylo čerstvé číslo VNR. 
 
Diskuze ke stipendiím a vystoupení pana děkana nebyla. 
 
Různé 
1.   
Děkan poděkoval všem, kteří pracují ve prospěch fakulty, popřál veselé vánoční svátky, 
šťastný příští rok a pozval přítomné na vánoční koncert, který se bude konat dne  
 19. 12., v 19. OO hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Koncert 
připravuje doc. MUDr. Kment. 
2. 
Mgr. Vácha poděkoval rovněž všem za práci pro fakultu, jmenovitě pak MUDr. Hubičkové 
za vedení dnešního zasedání do zvolení předsedy a všem členům volební komise. Popřál 
prožití vánočních svátků v klidu, radosti a spokojenosti s těmi, které máme rádi. 
3. 
Senátor Megvinet  Chucesov pozval přítomné na vánoční besídku pořádanou studenty dne 
21. 12. 2016 v 6. patře. 
 

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 10. ledna 2017 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, Lauer 
 
 



Č.j.  7/11 - 6 /2017 3. LF UK 

Zápis z 2. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 10. ledna 2017 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 -  Doc. Votava
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu z 13. prosince 2016
4. Informace děkana
5. Evaluace výuky za letní semestr 2015/2016 – MUDr. Marx
6. Disciplinární komise – noví členové
Různé

Fotografování senátorek a senátorů na tablo AS 3. LF UK 

Ad 1) Zahájení  
Jednání zahájil místopředseda Doc. MUDr. Votava. 
Přítomno bylo 27 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: doc. MUDr. Toušek, Sychra. 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. prosince 2016  
Doc. Votava připomenul některé body jednání z 13. prosince 2016. Ke znění zápisu, 
který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.  
Závěr:  
Zápis ze dne 13. prosince 2016 byl schválen tichým souhlasem.  

Ad 4) Informace děkana 
- Informace o rezignaci prof. Kozáka na pozici proděkana z osobních důvodů,
- agendu prof. Kozáka převezme prof. MUDr. Widimský a děkan,
- fakulta získala všechny projekty z programu PROGRES univerzity, děkan

pohovořil o jednotlivých projektech včetně těch, v nichž fakulta spolupracuje
s jinou fakultou,
v současné době se iniciačnímu období věnuje prof. MUDr. Rokyta, po určité době
bude koordinace PROGRESU přenesena na prof. MUDr. Šlamberovou.



- proběhly konkurzy na místa přednostů Ústavu hygieny a Ústavu metabolismu a 
diabetu – doc. Dlouhý a doc. Polák byli jedinými přihlášenými uchazeči.  Děkan 
bude s nimi před eventuálním jmenováním projednávat strukturu pracovišť a 
vizi do dalších let, 

- pan rektor hovořil s děkanem o základních směrech vývoje fakulty, rektor je 
připraven podporovat výstavbu zamýšlených nových pracovišť.  

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

 
 
Ad 5) Evaluace výuky za letní semestr 2015/2016  -  MUDr. Marx 
 
Senátoři byli seznámeni MUDr. Marxem s výsledky evaluace, s počtem odevzdaných 
hodnocení, výsledky evaluace byly rozeslány přednostům a učitelům.  
Prezentace výsledků evaluace za letní semestr 2015/2016. 
Problém s návratností, průměrný počet evaluací semestrálních za jeden předmět – je 
rovněž nízký 
Počet předmětů v jednotlivých ročnících dle = účasti studentů – Čj, Aj. 
Papírová evaluace měla návratnost vyšší než elektronická. 
AS už neschvaluje zveřejnění evaluace na webových stránkách fakulty, je to již 
povinnost. 
 
Změna hodnocení kvality výuky – nový předpis - Opatření rektora UK, bude to zásadní 
změna při i malém počtu hlasů odevzdaných evaluačních závěrů. MUDr. Marx seznámil 
přítomné s novými předpisy UK týkajícími se hodnocení výuky studenty bakalářského a 
magisterského studia, zajištění spolehlivosti hodnocení, požadovaného počtu 
obdržených hodnocení a jeho zveřejňování (anonymní hodnocení může být zveřejněno, 
pouze pokud je dosažen požadovaný minimální limit počtu hodnocení pro daný 
předmět/učitele. Neanonymní hodnocení pedagoga však může být zveřejněno i 
samostatně nezávisle na zmíněném minimálním limitu1). Nové předpisy může fakulta 
převzít doslova, případně vydat na jednotlivé činnosti své vnitřní předpisy. Na vnitřních 
předpisech pracuje evaluační komise. 
 
Hodnocení doktorských programů 
Hodnocení zabezpečení studia a podpůrných činností – zajišťuje UK, možnost organizace 
fakultou, ale na základě vnitřního předpisu. 
Hodnocení studia absolventy organizuje UK po pěti letech, může i fakulta, ale musí mít 
vnitřní předpis. 
 
Diskuze: Duška, Marx, děkan, Hugo, Megvinet, Trnka, Bankovská Motlová, Novák, Votava, 
Gürlich 
 – vázat evaluaci na např. udělení zápočtu – buď bude student evaluovat nebo napíše, že 
evaluovat nebude, 
- evaluační komise 3. LF UK bude pracovat na vnitřním předpisu, který by měl řešit 
rovněž nástroje ke zvýšení evaluovatelnosti, 
– evaluace je důležitá pro obě strany, jak sdělil děkan, studenti se podílejí na činnosti 
fakulty, což přináší významné poznatky pro vedení fakulty – evaluace již přispěla 
                                                 
1 Dle „Navrhované znění Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy“ čl. 
4 odst. 14 a 15 – viz http://www.cuni.cz/UK-7717.html 



k výměně některých zkoušejících, neboť jejich metody nebyly akceptovatelné. Vyvážená 
odpovědnost studentů – to jsou důležitá zjištění i pro učitele.  Důležitá je rovněž i 
ekonomická záležitost – odměny pramenící z výsledků evaluace. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci o evaluaci výuky za letní semestr 
2015/2016 na vědomí. 
 
 
Ad 6) Návrh děkana fakulty na složení Disciplinární komise 3. LF UK na období od 
10. 2. 2017 do 9. 2. 2019 
Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na 
fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její ustavení (jako jediné komise) 
ukládá zákon o vysokých školách v platném znění, zákon též stanoví, že polovinu členů 
komise tvoří studenti fakulty a stanoví funkční období na 2 roky. 
Počet členů je paritní, počet členů min. 6.  V uplynulém období zasedla jednou. V novém 
předpise jsou zpřísněny podmínky, komise se musí sejít do 30ti dnů, aby si zvolila 
předsedu. 
Děkan fakulty předložil Akademickému senátu návrh na členy Disciplinární 
komise. 
Diskuze: nebyla 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK 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 11. 2. 2017 do 10. 2. 2019 ve složení: 
 
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., MUDr. David Marx, Ph.D., Doc. MUDr. Jan 
Novák, Ph.D.,  
David Lauer, Tomáš Sychra, Rachel White.  
Náhradníci: MUDr. Josef Fontana, prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.,  
Yngve Leirfall, Anna Ouřadová. 
HLASOVÁNÍ:   26, 0, 1. 
 
Různé 
 

- Studentský senátor Megvinet – propagační video – v březnu zamýšlejí studenti 
přinést na AS požadavek na finanční náročnost, 

Prof. MUDr. Bankovská Motlová sdělila, že studenti nemají připraveno nic koncepčně, 
není obsah videa ani scénář, studenti řeší pouze technickou věc, a to je málo. 
D. Megvinet na to zareagoval pár slovy ohledně možného nápadu na scénář, avšak 
diskuse nijak nepokračovala s ohledem na to, že to v tomto stavu není předmětem 
senátu. Koncept videa se bude řešit nejdříve mimo senát. 
 

- Studentská senátorka Kantorová pozvala všechny přítomné na Reprezentační 
ples 3. LF UK, který se bude konat v pátek 10. března 2017 od 19:00 hodin v 
Národním domě na Vinohradech. 

 

https://www.facebook.com/events/1702149963432549/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1702149963432549/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D


Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. března 2017 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 
18. 1. 2017 
 
 
Korektura: 
Doc. MUDr. Votava, D. Lauer 



Č.j. 7/8 -  XXX /2016-2019  3. LF UK 

Zápis z 3. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 14. března 2017 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 -  Mgr. Vácha
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu z 10. ledna 2017
4. Informace děkana
5. Přijímání ke studiu dne §49 odst. 3 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách (AKA

přestupy z jiné fakulty) – MUDr. Marx
6. Pravidla pro organizaci studia - novela – MUDr. Marx
7. 2017 – 2018 Statistiky – přijímací řízení v grafech – MUDr. Marx
8. Hospodaření fakulty v roce 2016 – Ing. Mužíková
9. Návrh provozního rozpočtu 3. LF UK na rok 2017 – Ing. Mužíková
10. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě provozních nákladů spojených

s jejich užíváním – fy AV GASTRO, s.r.o. – Ing. Mužíková
11. Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v trámci žádosti o

institucionální akreditaci – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha
12. Rozdělení finančních prostředků pro institucionální podporu vědy v rámci

univerzitních programů PROGRES – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha

Různé 
Informace o mimořádném zasedání AS 3. LF UK v týdnu mezi 20. – 29. květnem 
2017 – Mgr. Vácha 

Ad 1) Zahájení  
Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha. 
Přítomno bylo  27  senátorů, senát byl usnášení schopný.   
Mgr. Vácha prezentoval dotaz pana děkana, zda by senát mohl na dnešním jednání projednat 
a vydat stanovisko k novele  Statutu 3. LF UK a Jednacího a volebního řádu AS 3. LF UK. 
Protože však materiály nebyly senátorům k dispozici před jednáním, pan děkan vzal zpět svůj 
dotaz a materiály budou projednávány na příštím  (dubnovém) jednání AS 3. LF UK. 

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: doc. MUDr. Duška, student Renza 

 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. ledna 2017  
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 10. ledna 2017. Ke znění zápisu, který obdrželi 
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.  
Závěr:  
Zápis ze dne 10. ledna 2017 byl schválen tichým souhlasem.  
 
 
Ad 4) Informace děkana    

- Výsledek ankety v  časopisu Týden – fakulta se podle kriterií umístila  na 2. místě,  
Nejlépe byla hodnocena Univerzita obrany, ostatní LF byly  hodnoceny až za námi. 
 

- V letošním roce projevilo zájem o studium na naší fakultě nejvíc uchazečů od historie 
fakulty – děkan přednesl konkrétní srovnávací čísla. 

 
- V létě proběhnou dislokační přesuny, uspořádání ústavů a laboratoří, někde dojde ke 

sloučení, přibudou prostorové  kapacity pro výzkum.  
 

- Fakulta ani FNKV nezískala letos žádný grant z AZV. 
 

- Je nutné připravit novelu předpisů: Statut 3. LF UK, Volební a jednací řád AS 3. LF 
UK, Pravidla pro organizaci studia. Dále je potřeba připravit Jednací řád Vědecké rady 
3. LF UK, Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Všechny 
předpisy musí být kompatibilní s předpisy UK a zákonem o VŠ. Můžeme mít drobné 
odchylky, ale v zásadě se musíme držet vyšších dokumentů. 

 
Diskuze: 
Sychra – požadavek na nahlédnutí k plánu rozmístění místností. 
 
 
Ad 5)  Přijímání ke studiu dne §49 odst. 3 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách 

přestupy z jiné fakulty) – MUDr. Marx 
 
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. Zásadní změny 
v pravidlech byly provedeny v loňském akademickém roce – došlo ke zpřísnění podmínek, 
stanovil se průměr. 
Fakultou vloni stanovený průměr (2,00) se ukázal jako velmi přísný. Kolegium děkana proto 
navrhuje změnu – průměr nesmí být vyšší než 2,50. Počet žádostí do všech forem studia se 
pohybuje cca kolem 8 uchazečů ročně. Připomínky a dotazy k projednávanému materiálu 
nebyly uplatněny. 
 
Diskuze :  
Kantorová – jaký průměr mají ostatní LF. Byly domluveny mezi sebou. Do průměru se 
počítají i opravné termíny – hodnocení číslem 4. 
 
Diskuze: Trnka, Marx  



 
Usnesení:   
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu fakulty souhlasí s návrhem, 
podmínek pro přijímání ke studiu dle § 49, odst. 3, zák. č. 111/98 Sb., pro akademický 
rok 2017/2018. 
HLASOVÁNÍ:  26, 0, 0. 
 
 
Ad 6) Pravidla pro organizaci studia - novela – MUDr. Marx 
Projednávaný materiál obdrželi senátoři elektronickou poštou. Novelizoval se zákon o VŠ, 
předpisy vysokých škol a jednotlivých fakult se musí přizpůsobit. 
MUDr. Marx uvedl změny v přepisu, které je potřeba realizovat do předpisu z loňského roku. 
Fakulta nebude mít zvláštní řád pro doktorská studia, budou součástí tohoto předpisu. Termín 
pro vypisování v SISu. 
 
Diskuze:   
Renza, Marx, děkan, Trnka, Bernášková, Barabáš, Belal, Toušek 
Děkan: od 1. ročníku je vyučována klinická medicína, cykly jsou zastaralé, pravidla upravuje  
Studijní řád fakulty,  
Záznamy o zkouškách se mají uchovávat 1 rok, 
V čl. 17, odst. 11 – odstoupení od zkoušky před vytažením otázek – o oprávněnosti  
odstoupení rozhodne předseda zkušební komise, zda důvody uzná a nebude zkoušku 
klasifikovat známkou 4. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK 
a) v souladu s čl. 10, odst. 1 písm. b) Statutu fakulty schvaluje předložený návrh 
Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK, 
b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh 
na AS UK. – včetně změn 
HLASOVÁNÍ: 
26, 0, 0. 
 
 
Ad 7) 2017 – 2018 Statistiky – přijímací řízení v grafech – MUDr. Marx 
 
MUDr. Marx. prezentoval  údaje v grafech – upozornil na  rozdíly – nárůsty a poklesy.  
Přijímací zkoušky budou letos opět v Kongresovém centru na Pankráci. 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
AS 3. LF UK bere předložené statistiky o počtu zájemců o studium na fakultě  na 
vědomí. 
 
 
Ad 8) Hospodaření fakulty v roce 2016 – Ing. Mužíková 
Hospodaření skončilo jako vyrovnané, všechna čísla nasvědčují dobrému hospodaření. Ing. 
Mužíková porovnala vzhled fakulty a jejich vnitřních prostor od roku 2004. Během  
1. desetiletí bylo vybudováno několik pracovišť v SZŠ a SZÚ – fakulta se rozšiřuje, nejde 
do útlumu. 
Ohodnocení personálu – opět srovnání s rokem 2003 – průměrná mzda všech zaměstnanců - 



uvedla jednotlivé nárůsty a zvýšení  (profesoři, docenti, odborní asistenti). 
 
Diskuze:  
Duška – chybí simulační centrum na výuku – proti zahraničním fakultám. 
Děkan – teď jsou v hledání vhodné prostory, které se již zdají reálné  – není to ale zatím 
dojednáno, proto nelze dnes podat bližší informace. 
Původně nechtěla UK, aby byla centra na fakultách, ale jedno centrální centrum vzniklo na 
Větrníku.  
Vedení Univerzity opustilo myšlenku jednoho centrálního centra, fakulta má v tomto nyní 
možnost rozhodovat a realizovat samostatně. Fakulta podala výzvy k finančním prostředkům 
z Evropské unie.  
 
Diskuze:  nebyla 
 
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 2016 bez výhrad. 
HLASOVÁNÍ:  26, 0, 0. 
 
 
Ad 9) Návrh provozního rozpočtu 3. LF UK na rok 2017 – Ing. Mužíková 
Ing. Mužíková sdělila, že letos není zatím známo, kolik finančních prostředků dostane fakulta  
na programy PROGRES, vloni byla částka na PRVOUKy známa. Je možné pouze 
předpokládat -  že to bude na takové úrovni jako vloni.  
V důsledku zvyšování počtu zahraničních studentů by měla fakulta zaznamenat i nárůst 
finančních prostředků. 
Dále Ing. Mužíková hovořila o připravovaných stavebních úpravách - zvýšení kapacity u 
ostatních poslucháren jako bylo vloni realizováno v Syllabově posluchárně. 
  
Diskuze: nebyla 
 
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 2017 bez výhrad. 
HLASOVÁNÍ: 
26, 0, 0. 
 
 
Ad 10) Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě provozních nákladů 

spojených s jejich užíváním – fy AV GASTRO, s.r.o. – Ing. Mužíková 

Podle čl. 51 odst. 2 Statutu UK k uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, které se týkají 
prostor užívaných fakultou, je zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu fakulty 
(pokud výměra prostor nepřesahuje 500 m2 nebo doba nájmu nepřesahuje 5 let - pokud by 
něco z toho bylo splněno, tak je zapotřebí předchozí vyjádření univerzitního senátu). Za 
fakultu v této věci jedná děkan (opět, pokud výměra prostor nepřesahuje 500 m2 nebo doba 
nájmu nepřesahuje 5 let). 



Ing. Mužíková předložila Akademickému senátu 3. LF UK návrh, aby s firmou AV 
GASTRO, která zajišťuje již dlouhou dobu provoz stravovacích prostor v hale děkanátu, byla 
prodloužena nájemní smlouva, jejíž znění obdrželi senátoři e-mailem. 

Firma vaří ve třech kuchyních, jídlo na fakultu dováží zde je ohříváno a podáváno.  Kontrolu 
provozu a činnosti firmy provádějí pravidelně doc. Dlouhý a doc. Kneidlová. 

Diskuze: Trnka, Toušek 
– dotaz na výši nájmu 
– dotaz na spokojenost s kvalitou jídla. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor 
sloužících k podnikání a úhradě provozních nákladů spojených s jejich užíváním 
s firmou AV GASTRO, s.r.o., Starostrašnická 151/36, 100 00  Praha 10 – Strašnice. 
HLASOVÁNÍ: 
26, 0, 0. 
 
 
Ad 11) Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v trámci 

žádosti o institucionální akreditaci – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha 
 
Ve dnech 24. 2. – 26. 2. 2017 proběhlo hlasování metodou per rollam, v němž senátoři vzali 
předkládaný materiál na vědomí. Všichni hlasující s ním současně projevili souhlas.  
 
Výsledkem hlasování: bylo   25 hlasů  ano,  žádný hlas nebyl proti,7  senátorů se zdrželo  

(z toho 6 nehlasovalo).  
Dr. Marx vysvětlil, proč je nutné vyjádření AS 3. LF UK:  UK musí předložit soupis všech 
oborů, které bude chtít akreditovat. 
 
Diskuze: 
Trnka, děkan – jeden medicínský obor – toto téma není úplně zavřené a stálo by to za nějaký  
posun směrem dopředu.  
 
Závěr: 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 3, bod a) – návrhy studijních programů 
uskutečňovaných na fakultě bere na vědomí předložený „Návrh předpokládaných  
oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v trámci žádosti o institucionální akreditaci“. 
26, 0, 0.                                            
 
 
Ad 12) Rozdělení finančních prostředků pro institucionální podporu vědy v rámci 
univerzitních programů PROGRES – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha 
 
Ve dnech 22. 2. – 28. 2. 2017 proběhlo hlasování per rollam. Výsledkem hlasování bylo  
29 ano, žádný hlas nebyl proti,  3 se zdrželi (z toho 2 nehlasovali). 
 
Diskuze: 
nebyla 
 



Usnesení:   
AS 3. LF UK v souladu s č. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. lékařské fakulty UK souhlasí 
s předloženým návrhem na „Rozdělení finančních prostředků pro institucionální 
podporu vědy v rámci univerzitních programů PROGRES“. 
Hlasování: 
26, 0, 0. 
 
 
Různé: 

- Vácha – poděkování Trimedu za organizaci plesu, 
- Vácha – Marx: upozornili na skutečnost, že bude zřejmě nutné svolat AS 3. LF UK i 

v týdnu mezi 20. a 29. květnem kvůli očekávaným změnám požadovaným UK 
v novelizovaných předpisech fakulty, na nichž se pracuje. Připomínky UK je nutné 
vypořádat v předpisech a odsouhlasit do termínu jednání AS UK. 

- Vácha – na dubnovém zasedání se bude schvalovat novela Statutu 3. LF UK a 
Volebního a jednacího řádu AS 3. LF UK, případně další předpisy, účast senátorů je 
nutná, aby byl senát usnášeníschopný. 

- Vácha – představil studentku Magdu Novákovou, která překládá studentům 
anglického kurikula, poděkoval za tuto činnost. 

 
 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 18. dubna 2017 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 
15. 3. 2017 
 
Korektura: 
Doc. MUDr. Votava, Mgr. Vácha, D. Lauer 
 



Č.j. 7/8 -  XXX /2016-2019  3. LF UK 

Zápis ze 4. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 18. dubna 2017 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 -  Mgr. Vácha
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu z 14. března 2017
4. Informace děkana
5. Pravidla pro organizaci studia – novela – MUDr. Marx
6. Disciplinární řád 3. LF UK – novela – MUDr. Marx
7. Pravidla pro udělování stipendií – prof. Šlamberová
8. Seznámení s návrhem změn Statut 3. LF UK – prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx
9. Seznámení s návrhem změn Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK – prof. Anděl,

Renza, MUDr. Marx
10. Návrh harmonogramu podzimní volby děkana – diskuse. Mgr. Vácha

Různé 

Ad 1) Zahájení  
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. 
Přítomno bylo 20 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.  
Předseda senátu Mgr. Vácha přednesl žádost pana děkana o rozšíření jednání o bod - Jednací 
řád Vědecké rady 3. LF UK, který rovněž senátoři dostali e - mailem. Vzhledem k rozdělení 
materiálu uvedeného pod bodem 9) tohoto programu na samostatně předložený Volební řád 
AS 3. LF UK a na Jednací řád 3. LF UK, došlo k následujícímu uspořádání: 
9. Návrh Volebního řádu 3. LF UK,
10. Návrh Jednacího řádu 3. LF UK,
11. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady 3. LF UK.
12. Návrh harmonogramu podzimní volby děkana – diskuse. Mgr. Vácha

Závěr:  
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání včetně uvedených změn a doplnění 
tichým souhlasem bez připomínek.  

Skrutátory byli určeni:  Kantorová, doc. MUDr. Toušek 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. března 2017 



Mgr. Vácha připomenul body jednání ze 14. března 2017. Ke znění zápisu, který obdrželi 
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.  
Závěr:  
Zápis ze dne 14. března 2017 byl schválen tichým souhlasem.  
 
 
Ad 4) Informace děkana    
 

1. Došlo ke snížení institucionální podpory na vědu. Důvodem je jednak přepočítávání 
bodů RIV na peníze, ale i skutečnost, že FNKV vykazovala na sebe články, které 
vznikly na klinických pracovištích. Snažíme se připomínkovat zejména metodiku, 
jakým způsobem dochází k přepočtu na body. UK je skoupější co do přidělování 
financí na fakulty, které jsou na tom relativně dobře, tj. na všechny LF.  

2. Ze zadaných tvrdých projektů pro realizaci – byly doporučeny všechny naše projekty 
– děkan uvedl konkrétní projekty (cca 90 až 100 mil. Kč) – bude možný posun ve 
výuce. U měkkých projektů schválila UK objem financí jako celek - v celkové částce 
cca 190 mil. Kč. My jsme požadovali cca 20 mil. Kč, pravděpodobně dostaneme 
méně. 

3. Postupná výuka fyzioterapie na bázi nemocnice Karlovy Vary – podmínkou je, že 
studium tam musí být podle stejných zásad a pravidel, která platí pro studium 
fyzioterapie tady na fakultě. Dojde k operačnímu rozšíření našich kontaktů a možnosti 
podílet se na zdravotnictví v kraji Karlovarském.  

 
Diskuze:  nebyla 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí informace děkana. 
 
Ad 5)  Pravidla pro organizaci studia – novela – MUDr. Marx 
MUDr. Marx seznámil přítomné senátory s návrhem. K návrhu již schválenému minule byly 
později doručeny připomínky Legislativní komise UK. 
Proto je předkládán návrh nový, který je projednán i s předsedou Legislativní komise, aby 
průběh schvalování v AS UK byl hladký a bezproblémový. 
Změny jsou formální, technicky legislativní. 
MUDr. Marx sdělil a vysvětlil, jaké úpravy a proč požadovala Legislativní komise – viz 
předkládací zpráva, která je součástí předkládaného materiálu. 
Souhrn změn, které byly provedeny v již schváleném materiálu z minulého senátu. 
 
Diskuze : Bernášková, Marx, Rychlík, Kroupa, Trnka 
 
Usnesení:   
Akademický senát 3. LF UK  
a)  v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje návrh 
       Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK, 
b)   ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh 
       AS UK. 
Hlasování:  21, 0, 0. 
 
Výhrady přednesené v diskuzi budou zapracovány do předloženého návrhu a hlasovány per 
rollam. 



Až poté v případě kladného výsledku hlasování bude materiál považován za schválený a 
bude moci být postoupen AS UK. 
 
 
Ad 6) Disciplinární řád 3. LF UK – novela – MUDr. Marx 
Předpis je zpracován  v souladu s Disciplinárním řádem Univerzity Karlovy. 
Diskuze:  nebyla 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK 
a)   v souladu s čl. 10, odst. 1 písm. b) Statutu fakulty schvaluje předložený návrh 
      Disciplinárního řádu 3. LF UK, 
b)   ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh 
      AS UK. 
Hlasování:  21, 0, 0. 
 
 
Ad 7) Pravidla pro přiznávání stipendií – prof. Šlamberová 
Prof. Šlamberová uvedla změny, k nimž v novém předpise dochází, dr. Marx pak ještě některé 
změny a důvod jejich realizace upřesnil. 
Předpis je zpracován v souladu se „šablonou“ z UK, podle které jsou v předpise řešení 
studenti pregraduální i postgraduální. Limity stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a 
inovační výsledky pro studenty pregraduální a postgraduální se liší, proto jsou v předpise 
články uvedeny samostatně. 
 
Čl. 5 – doplněna Cena děkana, která už platí 2 roky. Dochází k následující změně: cena je 
vyplácena ze stipendijního fondu, proto musí být udělena před ukončením studia, tj.  před 
poslední státnicí. Úspěšným složením poslední státnice přestává být student studentem a 
nemůže dostat stipendium. 
Cena Radany Königové byla vyplácena absolventům, dochází ke změně – nemusí se jednat 
pouze o absolventy. 
 
Diskuze: děkan, Marx, 
Stipendia nejsou nároková, naším prostorem je výše stipendijního fondu. 
 
Usnesení: 
Akademický senátu 3. LF UK 
a)    v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje návrh Pravidel pro 

přiznávání stipendií na 3. LF UK, 
b)    ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh 
       na AS UK. 
Hlasování:  21, 0, 0. 
 
Ad 8) Seznámení s návrhem změn Statutu 3. LF UK – prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx 
Mgr. Vácha uvedl změnu v návrhu Statutu – čl. 15, - vyhlášení voleb děkana – termín, 
Děkan:  změny: 
V čl. 15 se doplňuje bod č. 7 – „Volbu kandidáta na funkci děkana vyhlašuje senát tak, aby se 

konala nejméně 90 dní před uplynutím funkčního období děkana.“ 
V čl. 15 se v bodě (8) opravuje Jednací řád na Volební. 
 



V čl. 30 se ruší věty: „Další podmínky pro přijetí ke studiu na fakultu upravuje řád 
přijímacího řízení fakulty, který je přílohou č. 3 tohoto statutu. Konkretizaci těchto podmínek 
pro přijetí ke studiu na fakultě v daném akademickém roce schvaluje senát“. 
 
Diskuze: nebyla 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK 
a)   v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje bez výhrad předložený 
      návrh novely Statutu fakulty obsahující navržené změny, 
 b)    ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh 
        na AS UK. 
 
HLASOVÁNÍ:  19, 0, 0. 
 
Ad 9) Seznámení s návrhem změn Volebního řádu AS 3. LF UK –  prof. Anděl, Renza, 

MUDr. Marx 
Renza – navrhované změny: 
Čl. 7 – Vyhlášení volby  – termín a místo volby -  zveřejnění „nejméně 60 dní před 

termínem jejího konání“, 
Čl. 8 – Návrh na kandidáta – změnit bod 2) : „Návrhy kandidáta na funkci děkana se 

podávají prostřednictvím zapisovatele senátu do 30ti dnů před dnem volby“. 
Odst. 4 – nové navrhované znění: „Návrh musí být podán spolu s 
a) písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou, 
b) stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě, 
c) stručnými tezemi volebního programu navrhovaného“. 
Odst.  5) – doplnit:  „… „nejpozději však 7 dní před volebním jednáním. Na volebním 

zasedání Senátu nejsou vystoupení kandidátů přípustná“. 
 
Odst. 7) oznámení volebního zasedání – do kdy, zaslání písemných materiálů – byla obšírná 

diskuze se dvěma pozměňovacími návrhy.  První z nich (MUDr. Trnka a prof. 
Rychlík) – nebyl schválen. 

 
Diskuze:  děkan, Trnka, Marx, Rychlík, Renza, Hugo, Toušek 
 
První pozměňovací návrh (MUDr, Trnka a prof. Rychlík) – časové změny 

harmonogramu: 
a) Odst.  4)  navržený kandidát (kandidátka) musí do 15ti dnů po uplynutí lhůty pro 

navrhování kandidátů či kandidátek dodat a), b), c). 
b) bod b) a c)  bude posunut (posunout časový horizont místo 30 dnů na 45 dnů, 

nebo jiné časové omezení před volbou, změnit termín). 
(změna odst. 2) – místo 30 ti dnů by bylo 45,   změna bodu 4)  musí do 15 ti dnů 
změna odst.  7) termín volebního zasedání senátu). 
Hlasování:  5, 14, 1. 
Pozměňovací návrh nebyl přijat. 
 
Druhý pozměňovací návrh zněl – odst. 7): 
 
 „Písemné materiály uvedené v odstavci 3 a 4 písm. a), b) a c) se uchovávají u 
zapisovatele senátu, který je nejpozději 21 dnů před dnem volebního zasedání společně 



zašle členům AS 3. LF UK a současně zveřejní na Úřední desce senátu a na webových 
stránkách fakulty“.   
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK 
a)   v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje předložený návrh novely 
Volebního řádu AS 3. LF UK obsahující navržené změny a změnu znění bodu č. 7), 
 b)    ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh 
        na AS UK. 
Hlasování:  21, 0, 0. 
 
 
10) Jednací řád AS 3. LF UK 
Renza uvedl navrhované změny, k nimž dochází. 
 
Čl. 10, odst. 1 a 2  v následujícím znění: 
1)  Člena Senátu lze zbavit mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti na nejméně 
třech po sobě jdoucích zasedáních Senátu. 
2)  Na zasedáních Senátu, na němž se má hlasovat o zbavení mandátu, musí být člen 
Senátu, který má být mandátu zbaven, řádně pozván. Může zde podat vysvětlení 
k důvodům neomluvené neúčasti na předchozích zasedáních, a to i písemně“. 
 
Diskuze nebyla 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK 
a)   v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje bez výhrad předložený 
      návrh novely Jednacího řádu AS 3. LF UK obsahující navržené změny, 
 b)    ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh 
        na AS UK. 
Hlasování:  21, 0, 0. 
 
Ad 11)  Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK 
Děkan upozornil na změny, k nimž dochází oproti předchozímu řádu.  
Diskuze: nebyla 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK 
a)   v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje bez výhrad předložený 
      návrh novely Jednacího řádu Vědecké rady AS 3. LF UK , 
 b)  ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslal schválený návrh 
       na AS UK. 
Hlasování:  17, 0, 0. 
 
Ad 12) Návrh harmonogramu podzimní volby děkana – diskuze – Mgr. Vácha 
 
Diskuze:  není 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal předložený návrh  na vědomí a souhlasí, aby návrh byl schválen na 
jeho červnovém jednání a volba děkana fakulty byla poté vyhlášena. 



Hlasování:  17,0, 0. 
 
 
Různé: 

- Mgr. Vácha informoval, že byl osloven rektorem, který sdělil, že hodlá opakovaně 
kandidovat na rektora,  má zájem zúčastnit se květnového zasedání AS 3. LF UK, na 
němž by představil svůj program, 

- Lauer – pozvání na charitativní běh vinohradskou nemocnicí. 
 
 
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 9. května 2017 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 
20. 4. 2017 
 
Korektura: 
Doc. MUDr. Votava, Mgr. Vácha, D. Lauer 
 



Č.j. 7/8 -  XXX /2016-2019  3. LF UK  

Zápis ze 5. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 9. května 2017 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 -  Mgr. Vácha
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu z 18. dubna 2017
4. Informace děkana
5. Informace o členství ve Vědecké radě
6. Vystoupení JM pana rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA
7. Rozšíření bakalářského studia oboru Fyzioterapie 3. LF UK na detašované pracoviště

v Karlových Varech – Vácha, prof. Anděl (hosté Petr Kulhánek, primátor Karlových
Varů, Jan Klíma, člen městské rady Karlových Varů)

8. Podmínky pro organizaci studia na 3. LF UK a přiznávání stipendií na 3. LF UK   -
hlasování per rollam – Mgr. Vácha
Podmínky pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – hlasování per rollam – Mgr. Vácha

9. Revize vnitřních předpisů – MUDr. Marx
10. Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský
11. Udělení ceny Margaret Bertrand 2016 – MUDr. Bernášková
Různé
Pozvání na Parník – David Lauer
Pozvání na mimořádný senát: konec května (pravděpodobně 23. května 2017) – Mgr. Vácha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Zahájení   
Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha. Přivítal všechny hosty – JM pana rektora, 
primátora Kalových Varů pana Petra Kulhánka a radního pana Jana Klímu.  
Přítomno bylo  20 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. Projednaná doplnění byla rovněž odsouhlasena. 
Skrutátory byli určeni: MUDr. Hajer, student Slezák 
Závěr:   
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek. 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 18. dubna 2017   
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 18. dubna. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni 
senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.   
Závěr:   
Zápis ze dne 18. dubna 2017 byl schválen tichým souhlasem.   



Ad 4) Informace děkana  

- je třeba aktualizovat početní stav ve Vědecké radě 3. LF UK a platnost hlasování pro 
poměrné zastoupení členů domácích a externích, 

- novely vnitřních předpisů - dialog mezi Legislativní komisí UK mezi fakultou nad 
návrhy fakulty, některé připomínky jsou formálního charakteru, některé jsou 
závažnější, např. úvazky pro akademické zaměstnance fakulty (doba určitá, neurčitá – 
docenti a profesoři budou mít smlouvy na dobu neurčitou),  sjednocení terminologie, 
ostatní uzavírání pracovních poměrů v souladu se Zákoníkem práce, 

- děkan bude jednat s předsedou Legislativní komise o jejím požadavku vynechat ze 
Statutu 3. LF UK při volbě členů Akademického senátu 3. LF UK 30% tní účast 
voličů, aby byly volby platné. Nižší účast uznanou za platnou považuje děkan za 
nízkou vzhledem k důležitosti Akademického senátu na fakultě; podle Legislativní 
komise prý požadavek na 30% tní účast není v souladu se zákonem, některé vnitřní 
předpisy včetně Statutu 3. LF UK musíme předložit opakovaně ke schválení, 

- pokud novela Statutu 3. LF UK nebude schválena do vyhlášení voleb děkana, bude 
volba vyhlášena v souladu se stávajícím Statutem a poté konvertována, 

- s JM panem rektorem Zimou vztahy s fakultou posílily, na rozdíl od některých období 
předchozích; rektor podporuje záměry fakulty na výstavbu pavilonu na epidemiologii 
a biostatistiku, fakulta má stále rezervovány nemalé účelové finanční prostředky (cca 
400 mil. Kč). 

Diskuze: nebyla 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)         Informace o členství ve Vědecké radě 
Viz informace děkana. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace o členství ve Vědecké radě 3. LF UK na vědomí  

Ad 6)         Vystoupení JM pana rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA 

Přednesl prezentaci, kterou přinesl i v papírové podob jako brožurku. Rezervy má Univerzita 
Karlova (dále jen „UK“) v komunikaci mezi fakultami, otázky etické, společenské, historické 
apod. Rovněž se rektorovi nelíbí parcelování (učitelé, studenti, přírodovědci, lékaři apod.). 
Všichni jsme na lodi UK. 
Je připravena nová struktura studijních programů. Vzdělávací činnost 2014 – 2017.  Nastaven 
nový akreditační proces – na 10 let. Provádí se mezinárodní hodnocení UK.  
Byla ustanovena prestižní cena Arnošta z Pardubic.  
 
Dále se JM rektor věnoval následujícím tématům: 
 
Vědecko výzkumná činnost 2014 – 2017.  
Institucionální financování vědecké činnosti – PROGRES. 
Financování vědeckých projektů postgraduálního a pregraduálního studia. 
Posílení důrazu na kvalitu vědeckých výsledků 2014 – 2017.  Evropské centrum UK pomáhá 
fakultám s identifikací vhodných grantových příležitostí. 
Vytvoření mezinárodní rady UK. 
Zvýšil se podíl na nejlepších, excelentních výsledcích vědy a výzkumu. 



Nová infrastruktury fondů. 
Rozvíjení studijních programů a jejich přeuspořádání, zachování unikátních oborů na 
univerzitě,  podpora mezioborovosti a institucionalizace doktorského studia, zvýšení stipendií 
– podporujeme – na dvojnásobek,  
Mezinárodní spolupráce – jedno z kriterií UK, kterým se může pyšnit. Podpora mobility 
studentů a akademických pracovníků UK. 
UK je členem několika mezinárodních organizací. 
 
UK je v rámci Erasmu žádanou institucí – 5. nejžádanější v počtu přijíždějících zahraničních 
studentů, 
Priority mezinárodní spolupráce 2018 – 2022. 
Třetí role univerzity – komunikace se společností, edukovat  společnost a  osvětlovat, co je 
pravda a co je to lež,  prosazovat principy demokracie, 
Prezentaci UK zaměřujeme na různé věkové kategorie. 
Třetí role UK. Priority naplňování třetí role UK 2018 – 2022. 
Nový zákon o vědě, je připomínkován. 
Přenášení vzdělávání k lidem – umíme dobře řadu problémů z různých lidských činností 
v jednotlivých oblastech propagovat a nabízet. 
Řízení univerzity – služba univerzitnímu společenství. 
V letech 2014 – 2017 se povedl dlouhodobý záměr. Jsme jediná univerzita, která má 
schváleny vnitřní předpisy. Teď je to na fakultách. 
Priority pro řízení univerzity 2018 – 2022. 
Rekonstrukce a obnovy projektů UK 2018 – 2022. Investiční požadavky naší fakulty jsou 
v nich zahrnuty. 
Lidé na univerzitě 2018 – 2022, vytvořen program benefitů pro zaměstnance. Sociální a další 
poradenství, bezbariérovost budov je problematická. 
Narůstá počet studentů se speciálními potřebami. Zkvalitnění činnosti kolejí a menz. 
Rozvoj stipendijní politiky UK. 
 
Diskuze:  
Duška - nový zákon o univerzitních nemocnicích – jak to ovlivní život na fakultách. 
Zima: je nutný politický konsensus, nyní ve sněmovně není atmosféra k tomu, něco 
rozhodovat a řešit, neboť polovina lidí ví, že už tam příště nebude. Je zastáncem zákona – 
vztah VŠ fakulty k dané nemocnici je legislativně neošetřen. Do dneška neexistuje prováděcí 
předpis k zákonu o VŠ.  
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace JM pana rektora na vědomí. 
 

Ad 7)     Rozšíření bakalářského studia oboru Fyzioterapie 3. LF UK na detašované 
pracoviště v Karlových Varech 

Dr. Marx  sdělil, že již bylo nastíněno na minulém zasedání AS 3. LF UK. Studenti by výuku 
absolvovali podle stejného sylabu se stejnými učiteli, výuka by probíhala v Karlových 
Varech. Na základě vyhodnocení projektu bychom uvažovali o zřízení pracoviště v Karlových 
Varech. 
Jsou připraveny varianty výukové a rozvrhové, jedná se o záležitost ekonomicky nezatěžující 
fakultu,  je očekávám věcný přínos. 



Diskuze: Renza, Trnka, Marx, Bankovská Motlová, Sychra, Polák, Řasová, Gürlich, Čelko, 
Kroupa, Duška, děkan – odpovědi na dotazy: 

- ideální počet studentů ve skupině by bylo 20 studentů, 
- teoretická výuka bude probíhat jak v Praze, tak v Karlových Varech, 
- studenti by jezdili do Prahy vzhledem k laboratornímu vybavení, 
- uchazečům bude nabídnuto studium v Praze nebo v Karlových Varech, 
- v 1. ročnících dojde ke zvýšení výukové zátěže stávajících pedagogů, ve vyšších 

ročnících budou vyučovat i pracovníci Karlovarské nemocnice, 
- motivace výuky v Karlových Varech: jde o zájem města Karlovy Vary, aby tam byli 

vychováni odborníci, kteří by zůstali pracovat v lázeňství v Karlových Varech, 
- na vyhovění požadavku města Karlovy Vary (40 studentů) nemáme kapacitu, 
- spolupráci s nemocnicemi v Karlových Varech (Karlovarská krajská a Karlovarská 

fakultní) by představitelé města uvítali, 
- při přijímacím řízení nebyl projekt spuštěn, protože nebyl dosud schválen, 
- AS 3. LF UK bude po roce informován, zda-li se záměr naplnil. 

Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu se Statutem fakulty, čl. 10, odst. 1, písm. a) rozšíření 
výuky oboru Fyzioterapie 3. LF UK do Karlových Varech za podmínek, které jsou 
závazné pro 3. LF UK. 
Hlasování:  18, 0, 2. 
 

Ad 8)    Hlasování per rollam 

-  Podmínky pro organizaci studia na 3. LF UK  - hlasování per rollam – Mgr. 
Vácha 

Hlasování metodou per rollam proběhlo od 24. 4. do 27. 4. 2017 včetně. Celkem 20 senátorů 
se vyslovilo pro návrh,, 12 senátorů se zdrželo hlasování, nehlasovali. Návrh byl senátory per 
rollam schválen. 

Usnesení:      

AS 3. LF UK  
a) schvaluje Podmínky pro organizaci studia hlasováním per rollam, které proběhlo 

ve dnech 25. 4. až 27. 4. 2017, a to počtem hlasů  20, 0, 12 (nehlasovali). 
b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený 

návrh na AS UK. 
Diskuze: Kroupa, Marx 

– na zápočet jsou 4 termíny.  
Hlasování na dnešním zasedání:   21, 0, 0. 
 

-  Podmínky pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – hlasování per rollam – Mgr. 
Vácha 



Hlasování metodou per rollam proběhlo od 26. 4. do 2. 5. 2017 včetně. Celkem 25 senátorů se 
vyslovilo pro návrh,, 7 senátorů se zdrželo hlasování, nehlasovali. Návrh byl senátory per 
rollam schválen. 

Usnesení: 
AS 3. LF UK  

a) schvaluje Podmínky pro přiznávání stipendií hlasováním per rollam, které 
proběhlo ve dnech 26. 4. až 2. 5. 2017, a to počtem hlasů 25, 0, 7 (nehlasovali). 

b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený 
návrh na AS UK. 

Diskuze: nebyla 
Hlasování na dnešním zasedání:  21, 0, 0. 
 

Ad 9)  Revize vnitřních předpisů fakulty – MUDr.Marx 

MUDr. Marx seznámil senátory s požadavky a připomínkami Legislativní komise UK k námi 
předloženým návrhům. Předpisy Volební řád AS 3. LF UK, Jednací řád AS 3. LF UK, Statut 
3. LF UK musíme předložit opakovaně s akceptovanými a zapracovanými připomínkami 
Legislativní komise UK. 

Volební řád AS 3. LF UK  
 
Připomínky Legislativní komise jsou všechny zapracovány do tohoto návrhu a jsou v něm 
vyznačeny. Takto doplněný materiál dostali senátoři e-mailem. 
Diskuze:  Trnka, děkan 
- diskuze o požadavku vynechat ve Volebním řádu AS 3. LF UK povinnou účast 30% 
hlasujících k uznání platnosti voleb členů Akademického senátu 3. LF UK. Pan děkan chce 
k tomuto požadavku jednat na UK. 
Usnesení: 
AS 3. LF UK  

c) schvaluje v souladu se Statutem 3. LF UK, odst. 10, čl. 1, bod b) Volební řád 
Akademického senátu 3. LF UK, 

d) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený 
návrh na AS UK. 

Hlasování:  21, 0, 0. 
 
 
Jednací řád AS 3. LF UK  
Materiál doplněný připomínkami Legislativní komise UK obdrželi všichni senátoři e-mailem. 
Komise měla řadu formálních připomínek, v materiálu jsou vyznačeny. 
Diskuze nebyla 
Děkan: zákon nezná státní závěrečnou zkoušku, ale pouze státní zkouška. Univerzita si to 
zavedla, tak se tím musíme řídit. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK  

e) schvaluje v souladu se Statutem 3. LF UK, odst. 10, čl. 1, bod b) Jednací řád 
Akademického senátu 3. LF UK, 



f) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený 
návrh na AS UK. 

Hlasování:  21, 0, 0. 
 
MUDr. Marx poděkoval  MUDr. Fontanovi, senátorům Renzovi a Sychrovi za spolupráci na 
předpisech. 
 

Ad 10)     Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský 

Prof. Widimský představil vnitřní předpis. Akademický senát schvaloval materiál už na 
minulém zasedání, ale protože byly předloženy ještě připomínky, které bylo nutné projednat a 
zapracovat, je předkládán materiál nyní opakovaně v doplněné podobě. Změny jsou 
vyznačeny v návrhu, který dostali všichni senátoři e-mailem, mají formální charakter. 
Diskuze: nebyla 
Usnesení: 
AS 3. LF UK  

a) schvaluje v souladu se Statutem fakulty, čl. 10, odst. 1, písm, b) Jednací řád 
Vědecké rady 3. LF UK s navrženými změnami, 

b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený 
návrh na AS UK. 

Hlasování:  21, 0, 0. 

Ad 11)    Udělení ceny Margaret Bertrand 2016 – MUDr. Bernášková 

MUDr. Bernášková seznámila přítomné senátory a hosty se jmény studentů nominovaných na 
udělení ceny. Životopisy a přehled mimoškolních aktivit obou uchazečů, Jana Kopeckého a 
Kateřiny Kosové,  obdrželi senátoři e - mailem. 

Oba studenti se prezentovali zejména činnostmi mimo fakultu, kterými podle svého názoru 
fakultu reprezentují. 

Po prezentacích následovalo tajné hlasování o určení vítěze Ceny Margaret Bertrand 2016. 
Pro toto hlasování o vítězi byla zvolena komise ve složení: Bernášková – předsedkyně, 
Sychra, doc. Duška . 

Bylo rozdán 20 hlasovacích lístků. Vráceno bylo 20 platných hlasovacích lístků. 
Výsledek hlasování:    Kosová  12 hlasů,    Kopecký  8 hlasů. 
S výsledkem tajného hlasování seznámila přítomné předsedkyně hlasovací komise. 
 
Závěr: 
Cenu Margaret Bertrand za rok 2016 získala Kateřina KOSOVÁ, 2, místo Jan 
KOPECKÝ. 

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

Na závěr vystoupil primátor města Karlovy Vary pan Petr Kulhánek.  



Poděkoval za možnost zúčastnit se s kolegou Klímou zasedání Akademického senátu, ocenil 
konstruktivnost a kultivovanost jednání všech přítomných. Poděkoval za souhlas senátu  se 
záměrem rozšíření výuky oboru fyzioterapie do Karlových Varů, neboť specialisté vzdělaní 
v tomto oboru jsou velmi důležití pro lázeňskou péči v Karlových Varech. Záměr rozšíření 
výuky se připravoval delší dobu a je tedy rád, že senát tento záměr odsouhlasil. . Lázně mají 
velkou poptávku právě po oboru a službách fyzioterapie. 

Různé: 

Pozvání na Parník – David Lauer – kostýmy – téma olympijské hry, odplutí od 19,00 hodin 
z Rašínova nábřeží, 16. 5. 2017. 

Pozvání na mimořádný Senát:konec května  25. čtvrtek  14,30 hodin v zasedacím sále 
Radany Königové. 

 

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



Č.j. 7/8 -  XXX /2016-2019  3. LF UK  

Zápis z 1. mimořádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 25. května 2017 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 -  Mgr. Vácha
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu z 9. května 2017
4. Revize vnitřních předpisů fakulty – MUDr. Marx, děkan, Mgr. Vácha

Různé 

Ad 1) Zahájení   
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo 22 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.  Mgr. Vácha seznámil senátorky a senátory s požadavkem 
tajemnice fakulty Ing. Mužíkové o zařazení bodu „Výplata další mzdy“ do dnešního 
programu. Senátorky a senátoři odsouhlasili rozšíření programu o požadovaný bod tichým 
souhlasem. Bod byl zařazen jako č. 5. 

Skrutátory byli určeni:  Slezák, Džupa. 

Závěr:   
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání včetně jeho rozšíření o bod 5) tichým 
souhlasem bez připomínek.   

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. května 2017   
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 9. května. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni 
senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.   
Závěr:   
Zápis ze dne 9. května 2017 byl schválen tichým souhlasem.   

Ad 4) Revize vnitřních předpisů fakulty – MUDr. Marx, děkan, Mgr. Vácha 

Novelu statutu 3. LF UK uvedl pan děkan. Sdělil, že první verzi nám Legislativní komise 
UK vrátila a museli jsme akceptovat připomínky, jako např. 



a) čl. 9 – volby do Akademického senátu – chtěli jsme 30% účasti, AS UK nám to vrátil, je to 
proti všeobecným právům, museli jsme to vyškrtnout, 
b) chceme doplnit „vzdělávací činnost“,  
c) smlouvy: smlouvy na dobu určitou – protizákonné – pracovní poměr profesorů a docentů se 
sjednává na dobu neurčitou,  
změny jsou vyznačeny v materiálu, který všichni senátoři dostali v předstihu e-mailem. 
 
Diskuze: 
Usnesení: 
AS 3. LF UK  
a) schvaluje v souladu se Statutem fakulty, čl. 10, odst. 1, bod b) předložený nový Statut 
3. lékařské fakulty UK bez připomínek, 
b) ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby společně s děkanem fakulty předložili materiál 
ke schválení AS UK. 
Hlasování:  22, 0, 0. 
 
MUDr. Josef Fontana, člen Legislativním komise AS UK, seznámil senátory se stavem 
projednávání námi předložených vnitřních předpisů: 
 
a) Pravidla pro organizaci studia, Jednací řád AS 3. LF UK, Volební řád AS 3. LF UK -  
na RUK zkontrolovali zapracování připomínek, příští pátek by mohlo být projednání na 
jednání AS UK, 
b) Podmínky pro přiznávání stipendií na 3. LF UK - projedná Legislativní komise 29. 5. příp. 
1. 6., 
c) Jednací řád Vědecké rady – vznesena jedna zásadní připomínka – stanovisko bude asi 
nesouhlasné, budeme muset upravit. Nové projednání v našem senátu. 
 
 
Ad 5) Výplata další mzdy 
Ing. Mužíková – citovala mzdový předpis. Vysvětlila, co je to další mzda. Je nenároková, 
může být vyplacena pracovníkům, pokud má organizace peníze a pokud zaměstnanci splňují 
podmínky pro vyplacení. Jde o plat ve 100% výši. 

Výplatu další mzdy řeší mzdový předpis UK ve svém čl. 16, odst. 1 a 6, který uvádí: „o tom, 
zda na fakultě bude vyplacena další mzda podle odst. 1, rozhodne po vyjádření akademického 
senátu fakulty děkan. 

Diskuze: Sychra, Mužíková 

Usnesení: 
AS 3. LF UK doporučuje děkanovi fakulty ve smyslu čl. 16, odst. 6 Mzdového předpisu 
UK vyplatit další mzdu ve výši 100% zaměstnancům fakulty, kteří splňují předepsané 
záležitosti, ve mzdě za květen 2017. 
Hlasování:  21, 0, 0. 

 

 

 



Různé 

Mgr. Vácha poděkoval studentům, kteří se podíleli na zorganizování velmi vydařené akce 
„Parník“. 

Příští zasedání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý 13. června 
v konferenčním sále Radany Königové, dveře š. 223, děkanát ve 14,30 hodin.  

Účast senátorek a senátorů je nezbytná, neboť na tomto jednání je nutné vyhlásit 
podmínky a program volby děkana na příští volební období. 

 

 

               Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.    
               předseda AS 3. LF UK 
 
 
 
Korektura: 
Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, David Lauer 
 
V Praze 30. května 2017 
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Zápis ze 6. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 13. června 2017 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   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 1) Zahájení 
Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení 
schopný.    

Ad 2) Schválení programu 
Program byl doplněn o bod č. 10) Návrh nového člena VR 3. LF UK – MUDr. Josef März – 

ředitel Karlovarské krajské nemocnice - nástup za odstoupivšího prim. Hulínského 

1. Zahájení -  Mgr. Vácha
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu z 9. května 2017
4. Informace děkana
5. Zpráva z Legislativní komise a z AS UK. Co je schváleno a co je ještě nutné projednat

MUDr. Marx
Schváleno: Statut 3. LF UK,  Jednací řád Akademického senátu 3. LF UK, Volební
řád Akademického senátu 3. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 3. LF UK

6. Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2018/2019-
MUDr. Marx

7. Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx
8. Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský
9. Vyhlášení voleb děkana 2018 – 2022 – Mgr. Vácha
10. Návrh nového člena VR 3. LF UK – MUDr. Josef März – nástup za odstoupivšího

prim. Hulínského

Skrutátory byli určeni: za studenty: Alžběta Kantorová, za akademickou obec: doc. Duška 

Závěr:   
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání  po doplnění o bod 10) tichým souhla-
sem bez připomínek.   

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. května 2017 
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 9. května. (především volba děkana a odsouhlasení 
další mzdy). Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žád-
né připomínky.   
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Závěr:   
Zápis ze dne 9. května 2017 byl schválen tichým souhlasem.   
 
Ad 4) Informace děkana  

- věci a události, které reprezentují fakultu navenek i dovnitř, 
- Vinohradská Trojka – charitativní běh (běžecký závod), poděkování všem, kdo se na 

organizaci závodu podíleli, vybrané finance budou použity na nemocnici v Keni, 
- akce „Parník“ – poděkování za organizaci akce, 
- stále více studentů se hlásí ke studiu a to jak z řad českých studentů, tak ze zahraničí, 
-  akce „kulový blesk“ – stěhovací a přesouvací akce v rámci budovy a na děkanátu – 

podepsané výběrové řízení na část stavebních úprav, veškeré úpravy této části se plá-
nují dokončit do konce zimního semestru, menší stavební úpravy (malování, podlahy 
apod.) budou dokončeny na přelomu září/října 2017 – před začátkem nového akad. ro-
ku 2017/2018, 

- žádost z řad studentů: posun stěny v rámci prostor studentského spolku – děkan odpo-
věděl, že je potřeba zjistit, zda se jedná o nosnou konstrukci (pak by posun nebyl 
možný z důvodu porušení statiky) či nenosnou příčku, pak by bylo možné o posunu 
uvažovat, 

- důvod a cíl přesunu: ke svěřeným prostorům fakulty je potřeba se zachovat nejen přá-
telsky, aby se zde studentům líbilo, ale také hlavně ekonomicky – maximální využití 
prostor pro výuku. 

-  
Diskuze: prof. Anděl, doc. Polák, doc. Trnka, Metoděj Renza 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)  Zpráva z Legislativní komise a z AS UK. Co je schváleno a co je ještě 

nutné projednat MUDr. Marx 
 Schváleno: Statut 3. LF UK, Jednací řád Akademického senátu 3. LF UK, Voleb-

ní řád Akademického senátu 3. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 3. LF 
UK 

- Proděkan Marx poděkoval všem, kdo se podíleli na finalizaci úprav – Josef Fontana, 
Metoděj Renza,  Tomáš Sychra, MUDr. Marx, Mgr.. Vácha, Petr Michenka 

- Schváleno –  Statut 3. lékařské fakulty UK, Jednací řád Akademické senátu 3. LF UK,  
Volební řád Akademického senátu 3. LF UK,  Disciplinární řád 3. LF UK, Pravidla 
pro organizaci studia na 3. LF UK. 

 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace  o schválených předpisech na RUK na vědomí.  
 
 
Ad 6) Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický 

rok 2018/2019- MUDr. Marx 
- bez přijímacích zkoušek do anglického kurikula - do 10 studentů (obyčejně 5 finálně 

uspěje u přijímacího řízení) 
- u přijímacích zkoušek – Fyzioterapie stejné podmínky jako u Všeobecného lékařství. 

 
Diskuze: dr. Marx, prof. Anděl 
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Usnesení: 
AS 3. LF UK 
souhlasí v souladu s ustanovení § 27, odst. 1, písm. e) zákona  
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasí s Podmínkami pro přijíma-
cí řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2018/2019.  
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0. 
 
Ad 7)     Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx 

MUDr. Marx seznámil přítomné senátory s finálními úpravami v Pravidlech pro přiznávání 
stipendií .  

Diskuze: dr. Marx, prof. Anděl 

Usnesení: 
AS 3. LF UK 

a)        souhlasí v souladu se Statutem fakulty čl. 10, odst. 1, písm. b) s předloženým 
           materiálem, 
b)      ukládá předsedovi Akademického senátu 3. LF UK, aby spolu s děkanem 

     předložili materiál ke schválení na AS UK. 
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0. 
 
 
Ad 8)   Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský 
Prof. Widimský seznámil přítomné senátory s konečnými úpravami v Jednacím řádku VR 
3. LF UK. 
 
Diskuze: nebyla 
 
Usnesení:   
AS 3. LF UK 

a)       souhlasí v souladu se Statutem fakulty čl. 10, odst. 1, písm. b) s předloženým 
          materiálem, 
b)     ukládá předsedovi Akademického senátu 3. LF UK, aby spolu s děkanem 

     předložili materiál ke schválení na AS UK. 
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0. 
 
Ad 9)  Vyhlášení voleb děkana 2018 – 2022 – Mgr. Vácha 

- Důležitý bod zasedání – vyhlášení voleb děkana na funkční období 
01.02.2018-31.01.2022 

- Návrh kandidátů na funkci děkana – možnost podání až do 25.09.2017 – do 15. hod. 
(včetně) 

- Písemná forma – jméno kandidáta včetně titulů, pracoviště kandidáta, jména a podpisy 
dokumentující splnění podmínek podle Jednacího řádu  AS 3.LF UK (čl. 15, odst.1) 

- Další náležitosti – k návrhu náleží – písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, 
stručné CV navrhovaného + charakteristika působení na univerzitě, stručné teze vo-
lebního programu navrhovaného,  
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- možnost podání ode dne vyhlášení voleb (13.06.2017 – zasedání AS 3. LF UK) – za-
pisovateli – ing. Sádecké (podatelna, dveře č. 107), kterýmkoliv členem AS či skupi-
nou nejméně 20 členů akademické obce – do 25.09.2017 do 15. hod. 

 
- Rozeslání písemných materiálů o kandidátech senátorům – písemná forma – nejpozdě-

ji 21 dní před volbami (zajišťuje zapisovatel AS 3. LF UK) – nejpozději do 
04.10.2017. 
 

- První zasedání AS 3. LF UK v novém akad. roce 2017/2018 – 10.10.2017 od 14:30. 
 

- Představení kandidátů – volební kampaň – zasedání Akademické obce – Syllabova po-
sluchárna – 17.10.2017 od 14:30 v Syllabově posluchárně. 
 

- Termín a místo volby kandidáta na děkana – zasedání AS 3. LF UK v sále prof. Köni-
gové (č.223, 2.NP) – 25.10.2017 od 14:30. 

 Diskuze: Mgr. Vácha 

Usnesení:     
AS 3. LF UK 

1. v souladu s čl. 14 Jednacího řádu Akademického senátu 3. LF UK  vyhlašuje vol-
bu kandidáta na funkci děkana na 25. října 2017 ve 14,30 hodin v sále Radany 
Königové, 

2. určuje termín vystoupení navržených kandidátů na funkci děkana pro období 
2018 – 2022  na veřejném jednání AS 3. LF UK konaném dne 17. října 2017 ve 
14,30 hodin v Syllabově posluchárně, 

3. ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby zveřejnil harmonogram voleb. 
HLASOVÁNÍ:  26, 0, 0. 
 
 
Ad 10)  Doplnění Vědecké rady 3. LF UK o  ředitele Karlovarské nemocni-
ce - MUDr. Josef Märze  za odstoupivšího primáře Hulínského z Nymbur-
ské nemocnice. 
Prof. Widimský představil spolu s prof. Andělem kandidáta – MUDr. Josefa Märze (ředitele 
Karlovarské nemocnice) na nového člena VR 3. LF UK za dosavadního člena VR 3. LF UK 
prim. Hulínského, který z osobních důvodů rezignoval na funkci člena VR 3. LF UK. 
 
Diskuze: prof. Widimský, prof. Anděl 
 
Schválená hlasovací komise: předseda  prof. Gürlich, členové doc. MUDr. Polák, Metoděj 
Renza. 
HLASOVÁNÍ o členství MUDr. Märze ve VR 3. LF UK:  : 20 - 0- 6. 
(20 kladných hlasů a 6 neplatných)  
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK 
 souhlasí v souladu se Statutem fakulty čl. 10, odst. 1, bod f) s přijetím ředitele Karlovar-
ské nemocnice – MUDr. Josef Märze za odstoupivšího primáře Hulínského z Nymbur-
ské nemocnice za člena Vědecké rady 3. LF UK. 
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RŮZNÉ:  
(1)  řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – jako vždy v průběhu června by-

li hlasováním schváleni zástupci – předsednictvo senátu (Mgr. Vácha, doc. Votava a 
David Lauer)  

 
Usnesení: 
AS 3. LF UK  
pověřuje po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF UK pro řešení neodkladných 
úkolů týkajících se AS 3. LF UK s tím, že zprávu o těchto situacích předloží pověření 
zástupci AS 3. LF UK na jeho říjnovém zasedání (10. 10. 2017). 
HLASOVÁNÍ: 23, 0, 3. 
 

(2) Pár slov, rozloučení a vzpomínka na zesnulého prof. MUDr. Horáka – Mgr. Vácha 
 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 10.10.2017 od 
14:30 v zasedacím sále Radany Königové. 

 

               Mgr et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.    
               předseda AS 3. LF UK 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Skálová 
14. 6. 2017 
Korekturu s vedením AS 3. LF UK (Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer) provedla 
Ing. Sádecká 
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Zápis ze 7. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 10. října 2017 ve 
14,30 hodin v konferenčním sále prof. 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 13. června 2017
4. Informace děkana
5. Personální a jiné změny na katedrách 3. LF UK – prof. Anděl
6. Představení kandidáta na funkci rektora - Prof. RNDr. Jan Černý, PhD.

z Přírodovědecké fakulty UK – dr. Vácha
7. Zprávy z AS UK – prof. Moťovská
8. Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě provozních nákladů spojených

s užíváním – předkládá Ing. Mužíková
9. Vyhlášení voleb zástupců 3. LF UK do AS UK – výsledky hlasování per rollam – Mgr.

Vácha
10. Pozvánka na 17. října – představení kandidátů na funkci děkana
11. Pozvánka na volební zasedání AS 3. LF UK 25. října

Různé 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 1) Zahájení 
Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  26 senátorů, senát byl usnášení 
schopný.    

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 
K předloženému programu nevznesl nikdo ze senátorů připomínku či požadavek na doplnění. 
Závěr:   
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání.   

Skrutátory byli určeni: za studenty:  Metoděj  Renza, za akademickou obec:  MUDr. Hajer. 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. června 2017 
Mgr. Vácha připomněl body jednání 13. června – zejména zprávy komisí, schválení našich 
vnitřních norem a vyhlášení voleb děkana na období 2018 až 2022. 



 2 

 
Závěr:   
Zápis ze dne 13. června 2017 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana  

- akce „kulový blesk“ – byly vytvořeny či zmodernizovány seminární místnosti (např. 
nová místnost pro výuku anatomie, laboratoř analytických metod z Ústavu hygieny 
(doc. MUDr. Tůma), nová seminární místnost po laboratoři, která patřila pod prof. Šti-
cha, seminární místnost ústavu biofyziky, zmodernizovali jsme seminární místnost 
farmakologie, místnost pro praktika Ústavu histologie. Do konce semestru dojde ještě 
ke stěhování některých pracoven, 

- některé dražší technologie (z peněz PRVOUKU) – by měly sloužit širšímu využití – 
společné středisko drahých technologií, 

- spolupráce se SZÚ poskytuje možnosti k využití pro potřeby 3. LF UK -  zrenovovali 
jsme učebnu biostatistiky,  jsou tam k dispozici laboratoře a  pracoviště,  operační sál 
pro malá a střední zvířata, kabinet zdravotní výchovy, experimentální kuchyně pro 
studium obezity a diabetu a celá řada dalších možností, 

- v přípravě je místnost pro simulační systémy a možnosti elektronického propojení  pro 
simulaci v intenzivní péči včetně příslibu finančních prostředků. 

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

 
 
Ad 5) Personální a jiné změny na katedrách 3. LF UK – prof. Anděl 

-  k 1. 9. byl uveden do funkce přednosty  Oftalmologické kliniky FNKV Doc. MUDr. 
Pavel Studený, Ph.D., MHA, 

-  k 1. 9 byl Doc. Jan Trnka, Ph.D. uveden do funkce vedoucího katedry biomedicínc-
kých oborů, 

- Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. byl uveden do funkce vedoucího katedry laboratorní 
diagnostiky, 

- funkce přednosty Radioterapeutické a onkologické kliniky je v řešení, 
- rozšíření stávajícího Ústavu lékařské genetiky vedený prof. Černou o nové kapacity a 

drobné úvazky – klinické pracoviště ve FTN Krč. 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace  o personálních a dalších změnách na katedrách 3. LF UK  
na vědomí.  
 
 
Ad 6) Představení kandidáta na funkci rektora - Prof. RNDr. Jan Černý, 
PhD.  z Přírodovědecké fakulty UK – dr. Vácha 
 
Volba rektora proběhne 20. října.  
Našimi zástupci v AS UK, kteří budou nového rektora volit, jsou: 
prof. MUDr. Džupa,  prof. MUDr. Moťovská,  studenti Miroslav Kyselica a David Me-
gvinet Chucesov. 
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Prof. RNDr. Černý sdělil ke své kandidatuře: 
 
Motivace – jsem členem AS UK a  neměl jsem pozitivní emoce k tomu, jak UK dnes pracuje, 
oslovili mne členové z fakult, zda bych nechtěl aktivizovat AO univerzity.  
Čím více jsem pracoval na  přípravě materiálu a setkával se s kolegy z fakult, tím víc jsem 
nabyl přesvědčení, že bych do toho měl jít. Jsem biolog, imunolog, z PřF, mám autentické 
zkušenosti vysoce aktivního učitele, vyučoval jsem i na 3. LF – seminář buněčné biologie, byl 
jsem rovněž k vám pozván na studentkou vědeckou konferenci, měl jsem skvělé auditorium. 
Jsem předsedou české biologické olympiády – se zaměřením péče o talenty. 
Podílím se rovněž na výzkumné činnosti jako buněčný imunolog. Hodnocení výzkumu a 
vědy bych nestavěl na poštu publikací, ale větší důraz bych dal na objevy a  kvalitu. 
 
Program: 

- práce s diverzitou,  
- výuka –na prvním místě,  
- výchova budoucích učitelů, 
- vztah univerzity ke společnosti, 
- internacionalizace, excelence – program na dlouhou trať – program Primus – aby lákal 

na UK osobnosti, které budou přinášet  nové myšlenky, atd. 
- přesah univerzity do společnosti, nesmí být poplatná politické scéně, 
- chod univerzity z pozice rektorátu: jsem kritický, stálena růstající administrativa, jako 

vedoucí katedry se potýkám přímo s celou řadou předpisů, dále jako proděkan, popisu-
ji osobní zkušenost, snažím se přinášet konkrétní řešení – zadání, které dávají svým 
podřízeným a řízení podřízených. 

- vylepšit materiály z RUK, jejich kvalitu. 
-  

Diskuze: 
Duška, Trnka, Polák, Rychlík,  

- finanční zabezpečení doktorandů ze západních zemí, 
- přístup k zahraničním časopisům a informacím jako na standardní západní univerzitě, 
- hodnocení vědy, vzniká nový způsob hodnocení (než číselné),  
- řešení sportovišť v rámci UK. 

 
 
VOLEBNÍ PROGRAM prof. RNDr. Jan Černý Ph.D.  - převzato z webové stránky UK: 
Materiály pro volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 
2016-2019  
 
Celou svou akademickou kariéru jsem strávil mimo jakýkoliv zastupitelský orgán fakulty a 
univerzity. V době studia mi přišlo vzhledem k absenci zkušeností nepatřičné se vyjadřovat k 
typickým senátním agendám. Později mi to nedalo, abych se poměrně aktivně účastnil fakult-
ního dění, vždy však pouze jako pedagog nebo vědec (a měl pocit, že vůbec nic jiného nestí-
hám, natož ještě působit v senátu), navíc demokraticky fungující prostředí Biologické sekce 
mi vždy nabízelo skvělou platformu pro všechny své aktivity. Nepříliš pozitivní motivací pro 
vstup do senátu pak byly i mé zážitky proděkana pravidelně se účastnícího zasedání fakultní-
ho senátu, kdy jsem měl sice možnost ocenit vysokou profesionalitu některých jeho členů, na 
druhé straně pak pozorovat osobní ambice jiných, včetně hájení partikulárních zájmů svých, 
příslušných kateder a sekcí. Proč tedy teď kandiduji přímo do „velkého“ senátu?  Mám inten-
zivní pocit formalizace veškerého akademického fungování a na RUK i přílišné• aplikace 
manažerského stylu řízení (pro možnou změnu je nezbytné působit na celouniverzitní úrovni).  
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Nahlédnutí toho, že osobní nespokojenost s celouniverzitní úrovní řízení a správy může být• 
vhodnou motivací pro práci a spoluzodpovědnost za příslušné agendy.  Možnost „být u toho“, 
když se rozhoduje o pravidlech hry fungování celé univerzity, které tak• hluboce ovlivňují 
každodenní život každého studenta i pedagoga. Tedy jen nekritizovat, ale mít možnost věci 
ovlivňovat.  Post proděkana pro vědu, vnější vztahy, celoživotní vzdělávání a botanickou za-
hradu mne• poměrně detailně seznámil s fungováním fakulty, jejím vztahem k univerzitě, 
obecně s nastavením pravidel hry v akademickém prostředí.  Díky více než dvacetileté peda-
gogické zkušenosti i působení v nezastupitelských orgánech• fakulty se již přestávám cítit 
nepatřičně v diskusích nad typicky senátními tématy. Co mohu pro práci v Akademické sená-
tu UK nabídnout?  Mnohaletou zkušenost pedagoga, vědce (i pohled optikou proděkana) s 
fungováním• v akademickém prostředím fakulty i univerzity.  Kritický náhled (a tedy i vlastní 
názor) na celou řadu univerzitních agend.• Do senátu UK se nehlásím:  abych a priori hájil 
partikulární zájmy Přírodovědecké fakulty.•  pro uspokojení svých politických ambicí, v mém 
případě se jedná o kandidaturu pouze na jedno• funkční období, v němž bych chtěl prosadit 
maximum možného a inspirovat další pro tuto práci. Pokud bych byl zvolen, v které ze senát-
ních komisí bych chtěl vykonávat expertní činnost?  Asi nejbližší je mi jako dlouholetému 
pedagogovi Studijní komise (zabývající se koncepcí• rozvoje studia a studijních oblastí na 
UK, doktorskými studijními programy, Grantovou agenturou UK, hodnocením výuky studen-
ty). Zde myslím můžu nabídnout racionální a kritický pohled a snad i hlubší vhled ve většině 
témat.  Ediční komise je mi blízká díky tomu, že řeší m. j. vnější vztahy (jednotný vizuální 
styl UK, vnější• web UK, propagační materiály UK, popularizační a informační akce pro ve-
řejnost pořádané UK, prezentace UK v médiích, sponzoring, spolupráce UK s komerční sfé-
rou, vztahy s alumni), což byla jedna z mých proděkanských agend.  Práce v Legislativní ko-
misi řešící vnitřní předpisy UK, fakult a dalších součástí je přesně tou• senátní odborností, 
která je klíčová pro kontrolu „utahování formalizačních šroubů“. Všechny stávající i budoucí 
předpisy je třeba poměřovat zkušeností lidí z praxe, kteří je ve své práci skutečně aplikují, zde 
vidím zajímavou příležitost i pro sebe. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal přednesenou prezentaci prof. RNDr. Černého a diskuzi s ním na vě-
domí. 
 
 
Ad 7)   Zprávy z AS UK – prof. MUDr. Moťovská 

- byla jsem zvolena do předsednictví Akademického senátu UK, co znamená blíže ke 
zdroji informací a blíže k  možnosti pomoci fakultě,  pokud bude zapotřebí, 

-  senát žije volbou rektora UK, která proběhnou 20. října ve Vlasteneckém sále Karo-
lína, 

- členové AO mají možnost diskutovat s kandidáty na rektora, debata s kandidáty na 
rektora se uskuteční tento čtvrtek v 15h v Modré posluchárně  v Celetné ul., 

- rektor Zima získal finance pro UK, navýšily se příjmy pro vedení VŠ, zvýšení stipen-
dií pro studenty doktorandy apod. 

- vyjednávání o navyšování prostředků pro VVŠ, vyjednalo se 3 mil Kč (300 mil. in-
vestiční program včetně kolejí, navýšení doktorských stipendií na 10 500Kč, 0,5 mi-
liardy do tzv. fixu a pak do parametrů kvality), v lednu budou osloveny fakulty – půl 
mld. peněz – čerpání do října příštího roku, prostředky se dají využít pro aspekty sou-
visející s pregraduální výukou, 
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- měl být krácen rozpočet na vědu, nakonec by ale mělo dojít k nárůstu pro UK 350 - 
400 milionu korun, 

- v UK došlo k nárůstu zájmu studentů o studium, v ostatních VŠ byl pokles, 
- univerzita žije studenty – v současné době všechna odvolání byla zamítnuta, fakulty 

včetně naší pracovaly dobře, počty zapsaných studentů v loňském roce 14 656, teď 
přes 15 000,  a to přes populační depresi. Většina škol má 10% propad, 

- další aktivity: studenti chystají 17. listopad – chtějí zvýraznit potřebu podpory a na-
růstání rozpočtu pro vysoké školství,  

- mezinárodní vztahy: anglické university Oxford, Edinburg, St Andrews Skotsko 
chtějí uzavřít strategické partnerství, smlouva Ženeva. Zurich a Karlova Univerzita, 

- diskuse představitelů  politických stran a hnutí,  která se bude konat v pondělí  
16. října 2017 od 16:00 do 18:00 hodin ve Velké aule (Collegium Maximum) 
Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 

K účasti na diskusi byli pozváni představitelé deseti politických stran a hnuti, které mají podle 
dostupného Sněmovního volebního modelu společnosti MEDIAN nejvyšší  voličsky  
potenciál. Diskuse se členy akademické obce UK se bude týkat obecných politických té-
mat, zejména se zaměřením na školství a vzdělání, včetně financování vysokých škol a 
vědy v České republice, 

- probíhá hodnocení projektu UNCE, 
- UK má připraveny podklady pro akreditaci. 

 
Diskuze:  nebyla 
 
AS 3. LF UK vzal informace z AS UK na vědomí. 
 
 
Ad 8)  Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě provozních nákladů 

spojených s užíváním – předkládá Ing. Mužíková 
 
Diskuze: Rambousková 
zda bude označeno konkrétní parkovací místo, jaký bude efekt z pronájmu kromě finanční 
částky  při stávajícím nedostatku místností pro potřebu fakulty. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 51, odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy uzavření 
nájmu k místnostem v 5. podlaží stavby č.p. 2411 č. 533 a 533A o celkové výměře 39 m2 
a k jednomu  parkovacímu místu na parkovišti před 3. LF UK s Českou lékařskou ko-
morou, Okresním sdružením Praha 10 za celkové nájemné ve výši 120 000,- Kč za rok.  
Místnosti jsou pronajímány  ke kancelářským účelům a k zajištění  činnosti nájemce pro 
jeho veškeré administrativní potřeby. 
 
HLASOVÁNÍ:  24, 0,  4 
 
 
Ad 9)  Vyhlášení voleb zástupců 3. LF UK do AS UK – výsledky hlasování 
per rollam – Mgr. Vácha 
 



 6 

Předsednictvo Akademického senátu  Univerzity Karlovy  na zákl. čl.  
2 odst. 1 Volebního řádu  Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání  
dne 22. května 2017 vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2018 – 2021 (1. 
2. 2018 – 31. 1. 2021) na fakultách, které jsou pro účely voleb  do Akademického senátu 
Univerzity Karlovy  podle čl. 1 odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity 
Karlovy zařazeny do III. sboru. 
 
 
Akademický senát 3. LF UK  vyhlásil konání voleb na základě hlasování 
per rollam konaného ve dnech 11. až 18. září 2017 na dny: 
 
21. listopad  2017 (úterý)  od  9 ,00 hodin do 15,00 hodin, 
22. listopad 2017 (středa) od 9,00 hodin do 15,00 hodin,     
 
místo konání:  budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, jednací 
                           místnost na děkanátě, 
          budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 – vstupní  
                           hala - studenti. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 2, odst. 3 Volebního řádu Univerzity Karlovy vy-
hlášení termínu, času a místa konání voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu 
Univerzity Karlovy. 
Hlasování per rollam:  20, 0, 12. 
 
HLASOVÁNÍ:  dnes:  27, 0, 0. 
 
 
Ad 10)   Pozvánka na 17. října, 14,30 hodin – představení kandidátů na 

funkci děkana 
 
Prezentace kandidáta 20 minut,  pořadí bude určeno losem, kandidát bude sám, prezentace 
v ČJ, bude běžet na zdi odpočet času, simultánní tlumočení do angličtiny, po prezentaci obou 
kandidátů bude prostor pro dotazy, oba kandidáti budou odpovídat. 
Diskuze nebude časově omezována. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informaci o termínu a čase představení kandidátů na 
funkci děkana na vědomí. 
 
 
Ad 11)  Pozvánka na volební zasedání AS 3. LF UK 25. října 2017 ve 14,30 

hodin  - jediný bod programu – volba děkana 

Předseda Mgr. Vácha pozval všechny senátory na volební jednání. 

Závěr: 
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AS 3. LF UK vzal informaci o volebním zasedání 25. října 2017  na vědomí. 
 
Různé: 

- blahopřání doc. MUDr. Trnkovi – stal se přednostou katedry, 
- změna v osobě senátora – za doc. Jiráska nastupuje do AS 3. LF UK doc. Rambousko-

vá, která byla členkou senátu v minulém období. Předseda ji přivítal a poblahopřál jí. 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční ve středu  dne 
25. 10. 2017 od 14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové. 
 
 
 
               Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.    
               předseda AS 3. LF UK 
 
 
 
 
Zapsala: Sádecká 
14. 10. 2017 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer 
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Č.j. 7/8 -   38 /2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 8. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, 
konaného dne  14. listopadu 2017 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. 
Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 10. října 2017
4. Informace děkana
5. Hlasování per rollam – členové volební komise pro volby zástupců 3. LF UK do

AS UK a zvolení předsedkyně a místopředsedy komise  –  Mgr. Vácha
6. Informace o přípravě voleb do AS UK – doplnění volební komise – Mgr. Vácha
7. Stanovisko Akademických senátů lékařských fakult ČR k návrhu vyhlášky Minister-

stva zdravotnictví o  studijních programech „terapeut tradiční čínské medicíny“ a  stu-
dijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání „specialista čínské
medicíny“ -  Mgr.Vácha

Různé 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 1) Zahájení 
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  21 senátorů, senát byl usnášení 
schopný.    

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 
K předloženému programu nevznesl nikdo ze senátorů připomínku či požadavek na doplnění. 
Závěr:   
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání.   

Skrutátory byli určeni: za studenty:  Metoděj  Renza, 
za akademickou obec:  Doc. MUDr. Duška 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10 října 2017 

Mgr. Vácha připomněl body jednání  z 10. října – zejména představení kandidáta na rektora 
UK Prof. RNDr. Černého, zprávy z AS UK přednesené prof. MUDr. Moťovskou a vyhlášení 
voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK. 
Dále bylo dojednáno častější předávání informací senátorům AS 3. LF UK  z AS UK našimi 
zástupci. 
Předseda Mgr. Vácha upozornil na písařskou chybu v bodě 5) zápisu z 10. října 2017, kde 
mělo být správně uvedeno „Radioterapeutická a onkologická klinika“. 
Závěr:   
Zápis ze dne 10. října byl schválen tichým souhlasem.   
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Ad 4) Informace děkana - vystoupení prof. MUDr. Widimského zastupujícího děkana 
prof. MUDr. Anděla, 
-  bude připraveno a předloženo AS 3. LF UK k projednání nové  složení Kolegia děkana a 
Vědecké rady 3.LF UK tak, aby se mohl AS 3. LF UK včas vyjádřit vzhledem k termínu za-
hájení funkčního období nového děkana a ke skutečnosti, že se v únoru 2018 AS 3. LF UK  
nesejde. 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace zastupujícího děkana prof. MUDr. Widimského na vědomí. 
 
 
Ad 5) Hlasování per rollam – členové volební komise pro volby zástupců  
            3. LF UK do AS UK a zvolení předsedkyně a místopředsedy komise 
            Mgr. Vácha 
Hlasováním per rollam konaném ve dnech 23. 9. až 16. 10. 2017 byli odsouhlaseni členo-
vé  dílčí volební komise. Volební komise byla navržena v následujícím obsazení: 
 
a)  z řad akademických pracovníků: 
MUDr. Eva Vaníčková, CSc. 
MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D. 
MUDr. Iveta Matějovská, CSc. 
Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. 
MUDr. Olga Jiroutová 
MUDr. Eva Maňáková, Ph.D. 
 
b) z řad studentů: 
Ondřej Vejdělek 
Andrej Chudý 
Vanda Schwarzová 
Sao Mai Tranová 
Adéla Kamenická 
Markéta Šalandová 
všichni studenti 2. ročníku všeobecného lékařství. 
 
Ve skupině a) bude zvolen předseda dílčí volební komise, ve studentské části bude zvolen 
místopředseda dílčí volební komise. 
Každá z komisí musí mít tři členy a 3 náhradníky. Nasazení jednotlivých členů dílčí volební 
komise bude řídit předseda (místopředseda) podle časových možností přihlášených. 
Hlasování per rollam:  26, 0, 6. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje navržené personální obsazení dílčí volební komi-
se pro volbu zástupců 3. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební 
období 1. 2. 2018 až 31. 1. 2021. 
  
Hlasování reálné dnes:  21, 0, 0. 
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Ad 6) Informace o přípravě voleb do AS UK – doplnění volební 
      komise –  Mgr. Vácha 

Mgr. Vácha sdělil senátorům skutečnosti připravované volby:  navržení kandidátů, zjištění 
jejich souhlasu či nesouhlasu s kandidaturou, zpracování a zveřejnění kandidátních listin, pří-
prava hlasovacích lístků, odsouhlasení personálního obsazení  dílčí volební komise dobrovol-
níky z řad pedagogů a studentů. Zvolení předsedkyně a místopředsedy dílčí volení komise, 
zapisovatelky volby. 
Závěr: 
Akademický senát 3. L UK vzal informace o přípravě volby na vědomí. 

Rozšíření volební komise o RNDr. Jitku Riedlovou, zvolení za předsedkyni volební komise 
MUDr. Hubičkovou Heringovou, za místopředsedu  Ondřeje Vejdělka a za zapisovatelku Ing. 
Ludmilou Sádeckou. 

Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje rozšíření volební komise o RNDr. Jitku Riedlo-
vou,  předsedkyni volební komise MUDr. Lucii Hubičkovou Heringovou, místopředsedu 
studenta Ondřeje Vejdělka a zapisovatelku Ing. Ludmilu Sádeckou. 
Hlasování:  21, 0, 0.   

Ad 7) Stanovisko Akademických senátů lékařských fakult ČR k návrhu vy-
hlášky Ministerstva zdravotnictví o  studijních programech „terapeut 
tradiční čínské medicíny“ a  studijní programy k získání odborné 
způsobilosti k výkonu povolání „specialista čínské medicíny“ - 
Mgr. Vácha 

Mgr. Vácha přednesl informace ze setkání předsedů Akademických senátů  lékařských fakult 
ČR a SR,  zejména se věnoval diskuzi k obsahu vyhlášky MZ ČR o  navrhovaných studijních 
programech „terapeut tradiční čínské medicíny“ , o stanoviscích lékařských fakult a o 
usneseních již vydaných některými lékařskými fakultami k této problematice. 
Podrobněji příloha tohoto zápisu. 

Poté bylo hlasováno usnesení v následujícím znění: 

Akademický senát 3. LF UK v Praze je přesvědčený, že 

stavět vysokoškolský studijní program na konceptu, jenž odporuje současnému stavu 
vědeckého poznání, je nejen proti duchu zákona o vysokých školách, ale rovněž i proti 
gramatickému výkladu jeho jednotlivých ustanovení. Dle §46 zákona o vysokých ško-
lách je magisterský studijní program zaměřen na získání teoretických i praktických po-
znatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje. Akcent na 
stávající vědecké poznatky je kladen i na strukturu profesně zaměřených bakalářských 
studijních programů. Stávající standardy pro akreditace ve vysokém školství obsažené v 
nařízení vlády č. 274/2016 Sb., jednoznačně uvádějí, že obsah studia v bakalářském stu-
dijním programu vychází z aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí (tedy výzkum-
né) činnosti v dané oblasti vzdělávání. Program ve struktuře nastíněné navrhovanou 
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví jednoduše nemůže projít akreditací před Národ-
ním akreditačním úřadem pro vysoké školství. 
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Hlasování:   16, 1, 4. 

O výsledku hlasování bude Mgr. Vácha informovat akademické senáty ostatních lékař-
ských fakult ČR a SR. 

Různé: 
- prof. Widimský pozval senátory na akci konanou 23. listopadu 2017, pozvánky byly

rozeslány,
- prof. Widimský informoval o předání funkce děkana dne 1. 2. 2018 v Karolinu, která bude

spojena s poděkováním panu děkanovi prof. MUDr. Andělovi za jeho činnost ve funkci
děkana fakulty.

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne 
12. prosince 2017 od 14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové.

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

Zapsala: Sádecká 
14. 11. 2017
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer



Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v reakci na uzákonění 
nelékařských oborů (zákon č. 201/2017 Sb.) terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) a 
specialista tradiční čínské medicíny (Mgr.) schválil na svém zasedání dne 10. 10. 2017 toto 
stanovisko: 

1. Senát LF MU je krajně znepokojen skutečností, že přes zásadní protesty odborné
veřejnosti byla tato úprava zákona schválena oběma komorami Parlamentu ČR.

2. Senát LF MU v Brně nepovažuje za možné akreditovat studijní program, který je
v rozporu se základním paradigmatem lékařských oborů, tedy medicínou založenou na
vědeckých důkazech (EBM). Žádná ze složek tradiční čínské medicíny (TCM) není
s tímto paradigmatem ve shodě.

3. K jednotlivým metodám TCM jsou uváděny tyto vážné výhrady:

- Systém akupunkturních bodů a drah (meridiánů) nemá žádný jednotně přijímaný
anatomický nebo fyziologický ekvivalent. V literatuře nacházíme teoretická
zdůvodnění akupunktury, které jsou zcela v rozporu s moderním přírodovědným a
medicínským poznáním. Evropské varianty akupunktury nejsou součástí TCM.

- Představa proudící životní energie „čchi“ je zcela nekompatibilní s jakoukoliv
představou energie v moderní vědě. Ztotožnění „čchi“ s bioelektrickými jevy
selhává.

- Opakované rozbory z Číny exportovaných přírodních TCM léčiv ukázaly, že jde o
špatně definované směsi látek nejasné provenience, k nimž jsou někdy přidávána
moderní léčiva pro zvýšení účinnosti. Obsahují často nebezpečné koncentrace
těžkých kovů. Nejsou dobře popsány kontraindikace a zejména interakce s jinými
léčivy. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že preparáty TCM nejsou legislativami
vyspělých zemí uznávány jako léky a jsou často považovány za rizikové.

- Využívání některých živočišných produktů (např. nosorožčí rohy, tygří kosti) je
zcela postaveno na mystických představách a vede k devastaci stavů vzácných
zvířat.

- Pulsovou diagnostiku (rozlišení až mnoha desítek druhů pulzu na základě pohmatu)
nelze objektivizovat přístrojově. Její terminologie je nejasná, odkazuje na čhi, jing
a jang.

4. Velkým rizikem nové zákonné úpravy je její zneužití jako precedentu pro analogické
uznání specialistů jiných modalit alternativní medicíny.

5. Často využívaný argument „starobylosti“ TCM není argumentem platným. Starobylou
je i alchymie a astrologie, což z nich nedělá vědecké disciplíny. Stejně tak není platný
argument, že díky znalostem o některých bylinách užívaných v TCM byla objevena
například některá cytostatika, a proto je TCM „správná“. K objevům cytostatik došlo i
mnoha jinými způsoby a o přítomnosti léčivých látek v bylinách nikdo nepochybuje, jsou
základem mnoha léčiv.



6. Akademický senát LF MU nepovažuje za možné, aby byla na lékařských fakultách
vedena výuka podle několika různých paradigmat. Tato otázka je velmi palčivá po
zveřejnění návrhu „Vyhlášky o minimálních požadavcích na studijní programy a
vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční
čínské medicíny a na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání
specialista tradiční čínské medicíny“, kde jsou uvažovány předměty opírající se o vědecký
základ medicíny vedle předmětů vycházejících z čínských lidových tradic. Proto AS LF
MU vyzývá ostatní lékařské fakulty a zdravotnické vzdělávací instituce v ČR, aby se od
nové zákonné úpravy distancovaly, v žádném případě neumožnily akreditaci TCM a v této
souvislosti zabránily zneužití jmen svých pracovníků.

V Brně, dne 10.10.2017 



        Č.j. 7/8 -   42 /2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 9. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, 
konaného dne  12. prosince  2017 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. 
Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 14. listopadu 2017
4. Informace děkana
5. Rozdělení výsledku hospodaření minulých let – Ing. Mužíková
6. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx
7. Informace prof. MUDr. Moťovské z AS UK

Různé 
Pozvání na vánoční koncert 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 1) Zahájení 
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo   21  senátorů, senát byl usnášení 
schopný.    

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 
K předloženému programu nevznesl nikdo ze senátorů připomínku či požadavek na doplnění. 
Závěr:   
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání.   

Skrutátory byli určeni: za studenty:   Jakub Fuksa 
za akademickou obec:  doc. MUDr. Trnka 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. listopadu 2017 
Mgr. Vácha připomněl body jednání ze 14. listopadu 2017 – zejména 
- schvalování komise pro volby do AS UK, blahopřání nově zvoleným našim zástupcům v AS
UK - studenům Metodějovi Renzovi, Tomáši Sychrovi, prof. MUDr. Zuzaně Moťovské a
MUDr. Martinu Havrdovi.
Dalším bodem, který byl v minulém senátu diskutován, bylo stanovisko AS 3. LF UK
k otázkám zavedení studijních programů s obsahem problematiky čínské medicíny.
Předseda Mgr. Vácha připomněl slavnostní uvedení do funkce nového děkana 3. LF UK prof.
MUDr. Widimského a poděkování za činnost ve funkci prof. MUDr. Andělovi, které se
uskuteční v Karolinu 1. 2. 2018.
Závěr:
Zápis ze dne 10. října byl schválen tichým souhlasem.



 
Ad 4) Informace děkana –  

- výuka v Karlových Varech – všechny postupy a standardy musejí být shodné s postupy 
a standardy na fakultě, vyhověli jsme požadavku představitelů Karlovarského kraje a 
podpořili program výuky fyzioterapeutů v kraji, neboť se UK podílí na programu, který 
pomůže v oblasti republiky, je nutné nadále dodržovat principy fakulty, 

- finanční otázka – fakulta chce udržet vyrovnanou bilanci,  
- dalšího jednání  s představiteli Karlovarského kraje se už ujal prof. MUDr. Widimský, 
- postupně se připravuji na předávání funkce, pak je spousta dalších věcí, detailů a 

maličkostí,  které probíhají souběžně, 
- 11. 12. 2017 navštívil fakultu izraelský velvyslanec u příležitosti zahájení výstavy 

fotografií studenta  Bena Ebena,  pan velvyslanec se poté sešel s  izraelskými studenty 
a slíbil,  že bude podporovat  izraelsko českou dohodu  o vzájemné spolupráci, 

- fakultní vánoční koncert – 20. prosince v 19,30 hodin v Kostele Sv. Jana Nepomuckého, 
Praha 1, Hradčany,  všichni jsou srdečně zváni a vítáni. Na programu Collegium 
Strahovience bude Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, 

- gratulace všem zvoleným zástupcům 3. LF UK do AS UK. 
 

Diskuze:  nebyla 

Kandidát na děkana prof. Widimský informoval o aktuálním vývoji ohledně příprav zahájení 
druhé paralelky bakalářského studia fyzioterapie. Tato skupina studentů by měla absolvovat 
většinu výuky v Karlových Varech v rámci spolupráce 3. LF UK se Statutárním městem 
Karlovy Vary. Výuka by měla být zahájena ve školním roce 2018 - 19. Tuto věc projednal prof. 
Widimský v posledních 3 týdnech v kolegiu děkana, ve Vědecké radě 3. LF, s prorektorem UK 
prof. Hálou a především 1. 12.  během schůzky na MŠMT se zástupci MŠMT a města Karlovy 
Vary. Vedení fakulty setrvává na dříve již Akademickým senátem  
(9. 5. 2017) i Vědeckou radou (2. 3. 2017) schválené pozici - tj. zajistit výuku odborně a 
personálně za předpokladu, že prostory a zařízení i případné další související náklady budou 
zajištěny kompletně městem Karlovy Vary.  

Závěr:  
AS 3. LF UK s tímto postupem souhlasí bez připomínek. 
 
 
Ad 5) Rozdělení výsledku hospodaření minulých let – Ing. Mužíková 
Projednávaný materiál obdrželi všichni senátoři e-mailem s časovým předstihem. 
UK má právní subjektivitu jako celek a hospodaření je řešeno komplexně vůči státu jako souhrn 
hospodaření všech fakult. 
UK nám uvolnila částku 2 mil. Kč a máme rozhodnout, do kterého fondu tyto finanční 
prostředky převedeme. 
Návrh:  finanční prostředky převést do rezervního fondu, odkud je můžeme následně převést 
do 
a)     FRM 
b)     Fondu odměn             nebo 
c)     Fondu provozních prostředků. 
 podle čl. 16 „Rezervní fond“  
 
1.      Zdrojem rezervního fondu jsou: 
a)      příděl z VH k rozdělení,  



b)      převody z fondů uvedených v čl. 17, 19 a 22. 
2.      Rezervní fond lze použít 
a)      na krytí ztrát minulých účetních období, do tří jiných fondů. 
 
Diskuze: nebyla 
Usnesení:   
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b)  Statutu 3. lékařské 
fakulty UK souhlasí s předloženým rozdělením výsledku hospodaření minulých let bez 
výhrad. 
Hlasování:   21, 0, 0. 
 
Ad 6)  Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky  – MUDr. Marx 
Projednávaný materiál obdrželi všichni senátoři e-mailem s časovým předstihem. 
 
V souladu s čl. 4, odst.4 Stipendijního řádu UK a s Pravidly pro přiznávání stipendií na 3. LF 
UK stanoví děkan fakulty po vyjádření AS fakulty konkrétní výši stipendia za vynikající 
studijní výsledky. 
Předkládaný návrh vychází z pravidel stanovených Stipendijním řádem UK a z aktuální výše 
stipendijního fondu fakulty. 
 
MUDr. Marx  přednesl obsah materiálu, došlo k navýšení fondu, musíme odměnit min. 10% 
studentů z každého programu, je regulována výše stipendia od 10 – 50 tisíc Kč. V materiálu je 
návrh navýšení pro studenty s průměrem 1,00 v rámci těch vybraných skupin, aby výše jejich 
stipendia byla 15 tisíc, u ostatních 13 tisíc. 
 
Diskuze: Kantorová , Marx, děkan 

- o výši stipendia rozhoduje v 2. ročníku jedna známka, která zahrnuje vícero zkoušek, 
- nelze řešit jinak, nebylo by v souladu se stipendijním řádem, 
- děkan: právě ta velká zkouška ve druhém ročníku ukáže, kdo je excelentní student a 

kdo je horší student, nemělo by se to ředit na více známek, 
- stipendijní řád je řádem fakultním. 

 
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  
v akademickém roce 2016/2017 studentům se studijním průměrem 1,00   15.000,- Kč, 
ostatním studentům do uvedeného limitu  13 000,- Kč. 
Hlasování:  23, 0, 1. 
 
 
Zprávy ze senátu AS UK – prof. MUDr. Moťovská 
Prof. MUDr. Moťovská poděkovala za důvěru, kterou získala od voličů pro další volební  
období. 
V AS UK se nyní  řeší finance, konkrétně rozdělování prostředků a dotací na jednotlivé 
fakulty má na programu ekonomická komise, která bude zasedat  dne 12. 12. 2017 od 16,30 
hodin. 
Neměli bychom celkově být na tom hůř, dotace pro fakultu by měla být  ve výši 110 % dotací 
minulého roku. 
Pokud fakulty přidělené prostředky nevyčerpají, pak ty nevyčerpané dostanou k dispozici 
fakulty jiné. 



MUDr. Moťovská konstatovala, že z naší fakulty přichází na UK málo informací,  musíme 
lépe a více zdůrazňovat svoji práci, potom můžeme mít i nárok na případné další dotace. 
Dále přislíbila, že se bude snažit informovat AS 3. LF UK o všem podstatném  projednávaném 
v AS UK, aby měli senátoři možnost projednávané připomínkovat. 
 
Diskuze: Marx, děkan, Moťovská, Sychra, Widimský, Polák 
-  prof. Moťovská nemá ambici kandidovat na předsedkyni AS UK,  

 
Děkan – členové AS pedagogové z lékařských fakult budou požadovat přehled rozdělování  
finančních příspěvků do UK – lékařské fakulty odvádějí peníze do UK, finanční prostředky 
jsou pak rozdělovány mezi všechny fakulty. 
Jde o nezanedbatelné částky, zejména u 1. LF UK. Požadavek je na projasnění toků peněz a 
to, kolik finančních prostředků přichází z Ministerstva financí,  kolik zůstává na provoz uvnitř 
RUK a kolik se přerozděluje na jednotlivých programech.  
Požadavek přednesl děkan 1. LF UK prof. Šedo – my chceme rovněž, aby bylo vidět, jak se 
na celkovém financování podílejí  lékařské fakulty svými příspěvky a jaké jsou toky financí. 
Rozdělení příspěvků navrhuje rektor a návrh předkládá AS UK. Lékařské fakulty  přispívají 
proporcionálně více než fakulty ostatní. 
 
Diskuze: 
Sychra – problematika byla řešena na jednání AS UK, z jednání bude zaslán zápis. 
Widimský – je tam zajímavé, že v posledních dvou letech narostly lékařským fakultám 
náklady na odvody pro RUK. Stoupá i finanční náročnost provozu RUK. Solidarita je 
v pořádku, toky financí musí být zprůhledněny. 
Polák: zda  proběhlo navyšování stipendií PGS.  
Moťovská: o jednání a jeho závěrech  budu informovat vedení fakulty a Akademický senát  
3. LF UK.. 
 
Různé: 
Pozvání na vánoční koncert – uvedeno již v informacích děkana. 
Mgr. Vácha a děkan prof. Anděl  a studentský místopředseda David Lauer poděkovali za 
spolupráci všem členům AS 3. LF UK a popřáli hezké vánoce a v příštím roce hodně štěstí, 
úspěchů a hlavně zdraví. 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne  
16. ledna  2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové. 
 
 
 
               Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.    
               předseda AS 3. LF UK 
 
 
Zapsala: Sádecká 
14. 12. 2017 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer 
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Zápis z 10. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, 
konaného dne 16. ledna 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. 
Radany Königové na děkanátu, dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 12. prosince 2017
4. Informace děkana
5. Návrh na složení Vědecké rady – prof. Widimský
6. Návrh na složení Kolegia děkana – prof. Widimský
7. Aktualizace směrnice děkana č. 14/2006 – základní stipendia pro studenty

doktorského studia a jejich navýšení – prof. MUDr. Šlamberová
8. Usnesení Akademického senátu 1. LF UK – finanční toky v rámci UK – Tomáš

Sychra., Metoděj Renza, Mgr. Vácha
9. Zprávy z AS UK – prof. Moťovská

Různé 
Pozvánka na inauguraci nového děkana 3. LF UK prof. MUDr. Widimského - Karolinum 
1. února 2018, spojenou s poděkováním stávajícímu děkanovi prof. Andělovi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 1) Zahájení 
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo 25 senátorů, senát byl usnášení 
schopný.    

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 
Do programu bude doplněn bod č. 6 - složení Kolegia děkana – prof. Widimský 
K předloženému programu včetně jeho doplnění o bod č. 6 nevznesl nikdo ze senátorů 
připomínku či požadavek na další doplnění. 
Závěr:   
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání.   

Skrutátory byli určeni: za studenty: Daniel Dus  
za akademickou obec: doc. MUDr. František Duška 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. prosince 2017 
Mgr. Vácha připomněl body jednání z 12. prosince 2017 – zejména: 

- zprávu o bakalářském studiu oboru fyzioterapie v Karlových Varech,
- rozdělení výsledku hospodaření minulých let



- vnitřní předpis týkající se stipendií za vynikající studijní výsledky. 
Žádný ze senátorů neměl k zápisu z 12. prosince 2017 připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 12. prosince byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana   
Pan děkan prof. Anděl předložil senátorům zprávu o své činnosti, která jim byla zaslána 
v předstihu e-mailem. Pohovořil o předávání agend funkce děkana prof. Widimskému 
a návštěvě u JM rektora. 
 
Jak uvedl i ve své zprávě, nepodařilo se mu pro fakultu získat z právního hlediska potřebné 
náležitosti pro odkup pozemků v areálech FNKV a SZÚ, aby bylo možné realizovat záměr 
stavby objektů pro rozšíření výukových prostor fakulty. 
 
Řešení se rýsuje prof. Widimskému, který bude o realizaci tohoto záměru usilovat. 
Závěr:  
AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5) Návrh na složení Vědecké rady – prof. Widimský 
 
Předseda Vědecké rady 3. LF UK nastupující děkan prof. MUDr. Widimský sdělil senátorům, 
že v návrhu členů Vědecké rady 3. LF UK nejsou u interních členů v podstatě změny 
v porovnání s předchozím obsazením Vědecké rady 3. LF UK, je navrhováno o jednoho 
řádného člena víc (celkem 46), interních členů je navrženo 30, externích členů je navrženo 16. 
Vedle toho je navrženo 6 čestných členů Vědecké rady 3. LF UK. 
 
Diskuze k jednotlivým navrženým členům nebyla. 
 
K provedení volby byla schválena komise ve složení: 
Předseda: MUDr. Hajer, členové doc. MUDr. Rambousková, Daniel Dus 
Hlasování: 22, 0, 1. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod f) Statutu 3. LF UK 
navržené členy Vědecké rady 3. LF UK. 
 
 
V tajném hlasování obdrželi jednotliví navržení členové následující počet hlasů: 

A) Interní členové (n = 30) 
 

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
děkan – předseda VR 
 
Prof. MUDr. Věra Adámková, Ph.D. 
profesorka 1. LF UK, poslankyně parlamentu ČR 

15, 11, 1 zvolena 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 27, 0, 0 zvolen 



proděkan, vedoucí Katedry interních oborů 
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. 
přednosta Dermatovenerologické kliniky 

27, 0, 0 zvolen 

doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. 
garant studijního programu,  
přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 

27, 0, 0 zvolen 

doc. MUDr. František Duška, PhD. 
proděkan, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace 

27, 0, 0 zvolen 

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 
ředitel Ústavu péče o matku a dítě Praha 

27, 0, 0 zvolen 

doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 
docent Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 

27, 0, 0 zvolen 

doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA 
přednosta Urologické kliniky,  
ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 
přednosta Chirurgické kliniky 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. 
přednosta Neurochirurgické kliniky 

26, 0, 1 zvolen 

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. 
přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 
přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie,  
ředitel Národního ústavu duševního zdraví 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 
profesor Ústavu laboratorní diagnostiky 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 
přednosta Interní hematologické kliniky 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 
přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 26, 1, 0 

 
zvolen 

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. 
proděkan, profesor Ortopedicko-traumatologické kliniky 

27, 0, 0 zvolen 

Doc. MUDr. Radoslav Matěj, PhD. 
docent Ústavu patologie 26, 1, 0 

 
zvolen 

doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. 
docent Ústavu imunologie 

26, 0, 1 zvolen 

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 
proděkan, přednosta Ústavu pro studium obezity a diabetu 

26, 0, 1 zvolen 

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA 
přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 

22, 3, 2 zvolen 

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. 
přednosta I. interní kliniky 

27, 0, 0 zvolen 

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
přednosta Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 
proděkanka, přednostka Ústavu normální, patologické a  
klinické fyziologie 

26, 1, 0 
 
zvolena 



prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. 
přednostka Neurologické kliniky 26, 1, 0 

 
zvolena 

doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. 
docent III. interní-kardiologické kliniky, koordinátor UNCE 

26, 0, 1 zvolen 

doc. MUDr. Jan Trnka, PhD. 
přednosta Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 

25, 2, 0 zvolen 

doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. 
docent Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 

27, 0, 0 zvolen 

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 
garant studijního programu, přednosta Kliniky dětí a dorostu 

27, 0, 0 zvolen 

 

B)Externí členové (n = 16) 
Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. 
ředitel Thomayerovy nemocnice 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Pavel Červinka, PhD., 
přednosta Kardiologické kliniky UJEP Ústí n. Labem 

27, 0, 0 zvolen 

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 
ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity 

27, 0, 0 zvolen 

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 
Docent neurologie Fakulty zdravotnických studií  
Univerzity Pardubice 

27, 0, 0 zvolen 

MUDr. Aleš Herman, PhD., MBA 
ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny 

27, 0, 0 zvolen 

prim. MUDr. Emílie Niedobová 
primářka Interního oddělení Kolínské nemocnice 

27, 0, 0 zvolena 

MUDr. Rostislav Polášek 
primář Kardiologického oddělení nemocnice Liberec 

27, 0, 0 zvolen 

Prof. ing. Karel Rais, CSc., MBA 
emeritní rektor VUT Brno, poslanec Parlamentu ČR. 

27, 0, 0 zvolen 

MUDr. Zuzana Roithová, MBA 
předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. 

27, 0, 0 zvolena 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických  
studií UJEP Ústí n. L. 

27, 0, 0 zvolen 

Ing. Jitka Sosnovcová 
ředitelka Státního zdravotního ústavu Praha 

26, 1, 0 zvolena 

doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. 
přednosta Ortopedického odd. nemocnice  České Budějovice 

27, 0, 0 zvolen 

Prof. Ing. Michael Šebek, CSc. 
vedoucí Katedry řídící techniky FEL ČVUT 

27, 0, 0 zvolen 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
ředitel KHS Libereckého kraje 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. 
zástupce ředitele Fyziologického ústavu AV ČR 

27, 0, 0 zvolen 

MUDr. Marek Zeman, MBA 
vedoucí lékař Vinohradské ambulantní zařízení, s.r.o. 

12, 13, 2 nezvolen 

 
 



 
 

C)   Čestní členové Vědecké rady 3. LF 
 

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. 
profesor Fyziologického ústavu Akademie věd ČR 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. 
profesorka Ústavu hygieny 

27, 0, 0 zvolena 

doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. 
docent Ústavu laboratorní diagnostiky 

27, 0, 0 zvolen 

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. 
profesor Ústavu patologie 

27, 0, 0 zvolen 

prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. 
profesorka Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 

27, 0, 0 zvolena 

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
profesor Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 

27, 0, 0 zvolen 

 
 
Ad 6) Návrh na složení Kolegia děkana – prof. Widimský 
 
Prof. MUDr. Widimský seznámil senátory s navrženými proděkany a jejich okruhy činností a 
odpovědnosti. 
Všichni senátoři dostali návrh v předstihu e - mailem. 
 
Mgr. Vácha konstatoval, že nové složení Kolegia děkana se dotkne složení Akademického 
senátu 3. LF UK v pedagogické komoře. Senátory přestanou být doc. MUDr. Duška, doc. 
MUDr. Polák a prof. MUDr. Džupa. 
Osloveni ohledně členství v Akademickém senátu 3. LF UK budou MUDr. Havrda, doc. 
MUDr. Sukop a MUDr. Dáňová. 
 
Doc. MUDr. Duška předal předsedovi Mgr. Váchovi rezignační dopis. Mgr. Vácha poděkoval 
doc. MUDr. Duškovi za jeho práci ve prospěch Akademického senátu 3. LF UK. 
 
Složení kolegia děkana 2018-2022 

děkan Prof. MUDr. Petr Widimský, 
DrSc.   

proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, PhD. 

Kompletní odpovědnost za studium 
a výuku v magisterském a 
v bakalářských programech, vč. 
sociálních záležitostí studentů.  

proděkan pro podporu a 
evaluaci výzkumu 

Doc. MUDr. František Duška, 
PhD. 

Institucionální i grantové 
financováni vědy, logistická 
podpora vědy, evaluace vědecké 
práce  

proděkan pro doktorské 
studium a studentskou 
vědeckou činnost 

Prof. MUDr. Romana 
Šlamberová, PhD. 

Doktorské studium (všechny 
programy) a studentská vědecká 
činnost  



proděkan pro akademické 
postupy Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. 

Příprava podkladů pro habilitační a 
jmenovací řízení a pro akreditaci 
fakulty k těmto řízením  

proděkan pro specializační 
vzdělávání a rozvoj Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD. 

Specializační vzdělávání lékařů 
(agenda atestací, akreditací, 
oborových rad aj.), rozvoj fakulty 
(po stránce prostorové a materiální).  

proděkan vnější vztahy Doc. MUDr. Monika 
Arenbergerová, PhD. 

Propagace fakulty (tiskové zprávy, 
informace do medií, web, apod.), 
informatika obecně (vč. 
Vnitrofakultních informací), vztahy 
se zdravotnickými zařízeními, s 
absolventy (alumni), sociální 
záležitosti zaměstnanců.  

proděkan pro zahraniční 
vztahy a akademickou 
mobilitu 

Doc. MUDr. Jan Polák, PhD. 

Smlouvy o mezinárodní spolupráci, 
zahraniční cesty členů akademické 
obce, oblasti mezinárodní 
akademické mobility zejména 
mezinárodní výměny studentů 
v rámci program Erasmus, aj.  

proděkan pro akademické 
tradice a etiku Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 

Zachovávání a kultivace 
akademických tradic, pomoc 
děkanovi při slavnostních 
akademických ceremoniích, etika 
vědecké práce na fakultě, fakultní 
ocenění pro zasloužilé pracovníky 
fakulty. Publikace věnované 
významným osobnostem 3. LF UK.  

tajemník fakulty ex officio: JUDr. Zdeňka 
Mužíková   

předseda AS 3. LF UK ex officio: Mgr. Marek Vácha, 
PhD.   

zástupce studentů (pokud není 
předsedou AS) ex officio: David Lauer   
 
Diskuze nebyla. 
 
Usnesení: 
 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 3, písm. b) a čl. 10, odst. 4 Statutu  
3. LF UK bere na vědomí návrh děkana na jmenování nových proděkanů a 
složení Kolegia děkana. 
 
 
Ad 7) Aktualizace směrnice děkana č. 14/2006 – základní stipendia pro 
studenty doktorského studia a jejich navýšení – prof. MUDr. Šlamberová 
 



Došlo ke změně stipendijního řádu, naše směrnice se odvolávala na starý stipendijní řád. 
Aktualizací směrnice částečně navýšíme i stipendia, a to v částce financí, které jsou k použití 
ve stipendijním fondu. 
Navýšení stipendií studentů doktorského studia je možné ještě za publikaci a za zkoušku, výše 
navýšení je ale omezena předpisem, kde je uvedena stropová částka. 
 
Diskuze: nebyla 
 
Závěr:   
Akademický senát 3. LF UK bere předložený materiál „Základní stipendia 
pro studenty doktorského studia a jejich navýšení“ na vědomí. 
 
  
Ad 8) Usnesení Akademického senátu 1. LF UK – finanční toky v rámci UK 
– Tomáš  Sychra., Metoděj Renza, Mgr. Vácha 
 
Naši studentští zástupci v Akademickém senátu UK, na který bylo usnesení předloženo, 
navrhli zdržení se podpory usnesení AS 1. LF UK ze dne 4. 12. 2017 z důvodu faktických 
nesrovnalostí v usnesení, tak zároveň z důvodu prezentovaní tohoto problému zástupcem 
1. LF UK na Ekonomické komisi UK. Souhlasíme s problematikou, na kterou AS 1. LF UK 
naráží.  

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje na to, že v době, kdy 
roste společenská potřeba absolventů lékařských fakult, vzhledem ke zdravotnímu stavu 
obyvatelstva, stále relativně klesají v rámci rozpočtu Univerzity Karlovy příspěvky na 
činnost lékařských fakult. 

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy požaduje otevřené jednání na 
úrovni kolegia rektora, Ekonomické komise Akademického senátu Univerzity Karlovy 
a Akademického senátu Univerzity Karlovy nad principy rozdělování finančních prostředků 
na Univerzitě Karlově od r. 2018 a jejich narovnávání a zprůhlednění. 

O podporu této aktivity žádáme i ostatní Akademické senáty lékařských fakult. 

Podle sdělení našich studentských zástupců v AS UK Ekonomická komise o tom již jedná. 
Dnes (16. 1. 2018) to má v bodech jednání a měla by tím započnout dlouhá rozprava 
u kulatého stolu. Samozřejmě, že na iniciaci tohoto jednání má velkou zásluhu 1. LF UK 
a požádala ostatní lékařské fakulty o podporu. 

Akademický senát UK o věci rovněž jedná či bude jednat, neboť Ekonomická komise spadá 
pod Akademický senát UK, senátoři mají přístup ke všem podkladům Ekonomické komise. 

Jednání nad principy přerozdělování finančních prostředků UK na rok 2018, jejich narovnání 
a zprůhlednění, je bezpředmětné, neboť již bylo odsouhlaseno, je nutné se zaměřit na rok 
2019. 

Podporu podle telefonického sdělení sekretářky AS 1. LF UK vyslovila 2. LF UK, závěr AS 
2. LF UK však znám není, neboť jednání senátu bude teprve následovat. 



 Diskuze: Duška, Renza, Sychra, Džupa, děkan, Widimský, Trnka 

- na solidárnosti by se měly podílet všechny fakulty, které mají zisk, nikoli pouze 
fakulty lékařské, 

- principy přerozdělování financí na UK jsou dostupné, 
- stát určuje podmínky pro jednotlivé obory studia podle potřeb státu, proto je možné, že 

pro lékařské fakulty bude od státu směřovat více finančních prostředků, UK v tom ale 
vytváří i z těchto prostředků přerozdělování v rámci fakult (humanitních apod., které 
jsou dotovány na všech univerzitách). 

Usnesení: 
AS 3. LF UK vyjadřuje podporu revizi a transparentnosti principů 
přerozdělování dotací pro rok 2019 na Ekonomické komisi AS UK. 
Zástupci 3. LF UK jsou o situaci informováni a budou zastupovat zájmy 
univerzity a ostatních fakult. 
Hlasování:   21, 0, 0.  
 
 
Ad 9) Zprávy z AS UK – prof. Moťovská  
Informace z časových důvodů prof. Moťovské, která musela odejít z jednání před svým 
vystoupením, nebyly podány. Bude tak učiněno na příštím jednáním Akademického senátu 
3. LF UK. 
 
 
Různé 

1. Pozvánka na poděkování stávajícímu děkanovi a inauguraci nového děkana 3. LF UK, 
Karolinum 1. února 2018 
 

2. Slovo pana děkana 
 
Obsazením nového Kolegia děkana dojde ke změnám v pedagogické komoře Akademického 
senátu 3. LF UK, ale základ senátu zůstává, včetně jeho idejí. 
Děkan poděkoval všem senátorkám a senátorům za příjemnou spolupráci a za jejich podněty. 
Na jednání AS 3. LF UK měl vždy příjemný pocit, když před senátory „skládal účty“. 
 
Dále popřál všem senátorkám a senátorům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, novému 
děkanovi prof. Widimskému, aby se mu se senátem spolupracovalo tak dobře, jako jemu, 
a vyslovil přesvědčení, že se atmosféra na fakultě nezmění. 
 
Mgr. Vácha poděkoval panu děkanovi za obě  volební období, kdy byl děkanem na fakultě, za 
přátelskou atmosféru, pěkné mezilidské vztahy a  za pozitivní vnímání fakulty veřejností 
i zaměstnanci a studenty fakulty 
 
 
 
Různé 
Mgr. Vácha pozval senátory a přítomné hosty na  inauguraci nového děkana 3. LF UK 
spojenou s poděkováním stávajícímu děkanovi  - Karolinum, 1. února 2018, 16,30 hodin. 
 



 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
13. března 2018 od 14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové. 
 
 
               Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.    
               předseda AS 3. LF UK 
 
 
Zapsala: Sádecká 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer, Tomáš Sychra, Metoděj Renza 
 
20. 1. 2018 



Č.j. 7/8 -  50/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  13. března 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:               
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 16. ledna 2018
4. Informace děkana
5. Volba prof. MUDr. Ošťádala řádným členem VR 3. LF UK – Mgr. Vácha
6. Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2017 – Ing. Mužíková

Různé 
Pozvání na ples fakulty v pátek 16. března 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 1) Zahájení 
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  23  senátorů, senát byl usnášení 
schopný.    

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Na základě požadavku pana děkana prof. Widimského bylo projednáno doplnění 
dnešního programu o bod č. 7 - Návrh nového doktorského studijního programu 
"Kardiovaskulární vědy", k němuž senátorky a senátoři dostali podklady e- mailem 
s časovým předstihem. 

Diskuze nebyla. 

Závěr:   
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání včetně doplnění bodu č. 7 -  „Návrh 
nového doktorského studijního programu "Kardiovaskulární vědy" tichým 
souhlasem. 

Skrutátory byli určeni: za studenty:   Jakub Slezák 
za akademickou obec:  doc. MUDr. Toušek 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 16. ledna 2018 



Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze 16. ledna 2018 – zejména : 
-      volbu řádných a čestných členů Vědecké rady 3. LF UK, 
-    představení nového personálního složení členů Kolegia děkana včetně rozdělení jejich 
        kompetencí. 
 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 16. ledna 2018 připomínky. 
 
Závěr:   
Zápis ze dne 16, ledna 2018 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana   
 

- aktivní jednání Asociace děkanů lékařských fakult za zvýšení podpory pro 
lékařské fakulty. Asociace je zapsána jako spolek, předsedou byl zvolen děkan 1. 
LF prof. MUDr. Šedo. Jednání proběhla s ministrem zdravotnictví, s náměstkem 
MŠMT, panem kancléřem. Asociaci byl dán veřejný příslib ministra zdravotnictví, 
že vláda připravuje desetiletý program financování lékařských fakult, 

- byli jmenováni proděkani, řádní i čestní členové Vědecké rady 3. LF UK, 
- existence nového vnitřního mzdového předpisu UK – předpis neobsahuje článek 

o možnosti vyplácení další mzdy; ve fakultní mzdové politice byly proto navýšeny 
mzdy zaměstnancům majícím úvazek vyšší než 0,5, je připravován systém 
možnosti dalšího odměňování pracovníků na základě hodnocení vedoucími 
pracovníky, systém bude transparentní a veřejně známý, 

 
- v řešení je řada projektů OPVVV – projekty na simulaci výuky, projekt na 

zkvalitnění kulturnosti pracovního a výukového prostředí (nábytek, drobné 
pomůcky ), a další, 

 
-   po dohodě s ředitelem FNKV bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení funkce 
      přednosty (přednostky) Stomatologické kliniky, proběhne v nejbližších týdnech,  
     dále bude vypsáno výběrové řízení na obsazení funkce přednosty (přednostky)  
      Ústavu patologie,  
-     byly jmenováni členové fakultních komisí, dokončit je ještě třeba obsazení komise  
      etické a komise pro etiku akademické práce, 
- ze strany pana děkan probíhá postupná návštěva všech pracovišť, cílem časově 
      náročné činnosti je seznámení se zaměstnanci, s výsledky práce jednotlivých 
      pracovišť a zaměstnanců, s prostředím, v němž pracují,  
- již dnes z návštěv pracovišť vyplývá, že  cca polovina pracovišť provádí výzkum 
      v minimální míře, případně neprovádí mezinárodně uplatnitelný výzkum žádný;  
      vzhledem k nové metodice připravované UK na hodnocení vědecké práce, bude 
      nutné tento trend zlepšit, abychom byli schopni konkurovat a získávat příslušné  
      finanční prostředky pro fakultu, 
     
-    probíhá kontrola využití dražších přístrojů (nad 1 mil. Kč),   
 
- byla vydána novela studijního řádu pro studenty doktorského studia –   
     doktorandům budou zvýšena stipendia. 
 



Diskuze:    
Renza -  zda se novela studijního řádu týká i studentů v kombinované formě 
doktorského studia, 
Děkan:  novela mění stávající řád v jediném bodě, a to v minimální výši stipendia, 
která budou činit 10 500,- Kč. Není mi nic známo o tom, že by se to týkalo 
kombinované formy studia. 

 
Závěr:  
AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)  Volba prof. MUDr. Ošťádala řádným členem VR 3. LF UK –  
                 Mgr. Vácha 
 
Pro tajnou volbu byla zvolena komise ve složení: MUDr. Bernášková – předsedkyně, 
členové doc. MUDr. Toušek a student Renza 
Hlasování:   25, 0, 0 
 
Po provedené volbě a sečtení hlasů oznámila předsedkyně komise výsledek tajné volby: 
 
Přítomno bylo v době volby 25 senátorů, bylo vydáno 25 volebních lístků, odevzdáno 25 
platných volebních lístků s 25ti hlasy pro zvolení prof. MUDr. Ošťádala řádným členem 
Vědecké rady 3. LF UK. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod f) Statutu 3. LF UK 
čestného člena Vědecké rady 3. LF UK prof. MUDr. Bohuslava Ošťádala, 
DrSc.  řádným členem Vědecké rady 3. LF UK. 
 
Diskuze nebyla. 
Hlasování: 25, 0, 0. 
 
Ad 6)   Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2017 – Ing. Mužíková 

Ing. Mužíková předložila v předstihu senátorům Zprávu o hospodaření fakulty v roce 2017. 
V jednotlivých kapitolách byl popsán vývoj základních ekonomických kategorií. Hospodaření 
fakulty v roce 2017 bylo vyrovnané, vykázaný zisk (1.729 tis. Kč) dosáhl cca 0,4 % ročního 
obratu, hodnota majetku vzrostla o 6% na 445 mil. Kč. Průměrná měsíční mzda zaměstnance 
fakulty činila 48 665 Kč, což představuje meziroční nárůst o 7%. V závěru zprávy byly 
uvedeny stavební akce realizované v průběhu roku. 

Po komentáři ke zprávě o hospodaření fakulty v roce 2017 promítla Ing. Mužíková tabulky 
demonstrující vývoj fakulty v průběhu 14 let, kdy vykonávala funkci tajemnice fakulty: 

a)      Vývoj základních ekonomických kategorií – obrat fakulty se zvýšil téměř trojnásobně, 
nikdy v daném období nebyla vykázána ztráta, z nákladových položek rostly nejrychleji 
osobní náklady (309%), z výnosových školné od zahraničních studentů (468%). Hodnota 



dlouhodobého majetku v cenách pořízení se zvýšila 2,55x, krátkodobý finanční majetek 
7,67x. 

b)      Průměrná měsíční mzda zaměstnance vzrostla mezi roky 2003 a 2017 o 30 tis. Kč. Ve 
stejném období se průměrná mzda v ČR zvýšila o 13 tis. Kč. 

c)      Kvalifikační struktura zaměstnanců - počet fyzických osob ve sledovaném období 
vzrostl o 146 (23%), z toho nárůst u kategorií profesor a docent činí  49 osob (57%). 

Diskuze nebyla. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) schvaluje Zprávu o 
hospodaření fakulty v roce 2017, kterou předložila a prezentovala  
Ing. Mužíková. 
 
Hlasování:  25, 0, 0. 
 
 
Ad 7) Návrh nového doktorského studijního programu 
"Kardiovaskulární vědy" 
 
Děkan prof. MUDr. Widimský informoval senátorky a senátory o jednáních na UK za 
přítomnosti prof. MUDr. Šlamberové. 
O záměru zřízení nového programu „Kardiovaskulární vědy“ jednal děkan jak s odborníky 
UK, tak i mimo UK, s děkany lékařských fakult a s JM rektorem. Z naší fakulty je do oborové 
rady navrženo 5 akademických pracovníků (prof. MUDr. Widimský, prof. MUDr. Moťovská, 
Doc. MUDr. Toušek, Doc. MUDr. Osmančík a prof. MUDr. Gregor). 
Z dosavadních jednání vznikl předkládaný návrh, na dalších čtyřech lékařských fakultách 
probíhají vnitrofakultní jednání, po jednáních se fakulty definitivně vyjádří. 
Podle předběžných jednání se do programu zapojí 1. a 2. LF, na LF Hradec Králové a LF 
Plzeň teprve jednání proběhnou.  
Připojení do programu bylo nabídnuto rovněž vedoucím představitelům IKEM. 
Diskuze: 
Havrda:  program se mi líbí. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst, 3, písm. a) vyjadřuje 
podporu novému studijnímu programu „Kardiovaskulární vědy“. 
 
Hlasování: 26, 0, 0. 
 
 
Různé 
 
-    Sychra - informace z AS UK 



1) AS UK schválilo na zasedání 2. 3. 2018 dílčí změnu stipendijního řádu. Minimální 
výše doktorského stipendia se stanovila na 10 500,- Kč, maximální výše na 
25 000Kč. Navýšení se doplatí doktorandům zpětně k 1. 1. 2018.  

2) AS UK schválilo návrh kupní smlouvy pro genový sekvenátor pro Národní 
centrum lékařské genomiky, který budou moci využívat všechny fakulty. 

 
- Lauer – iniciativa některých škol včetně fakulty podpořit výzvu studentů DAMU  a 

vyjádřit tím svůj postoj k dodržování Ústavy prezidentem Zemanem a ke jmenování 
trestně stíhaného Ing. Babiše premiérem vlády. Ve čtvrtek od 12 hodin hromadný 
pokojný sraz před budovou fakulty v délce půl hodiny, provoz na klinikách apod. 
nesmí být narušen. 

 
- Havrda – stávka je formulována kultivovaně, nikoliv dryáčnicky, fakulta bude jako  
            místo zařazena na webu. 
 
- Kantorová - Pozvání na ples fakulty v pátek 16. března 2018, Národní dům na  
             Vinohradech, od 19,00 hodin, připravena bohatá tombola, ceny a zábava. 
 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne  
10. dubna 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové. 
 
 
               Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.    
               předseda AS 3. LF UK 
 
 
Zapsala: Sádecká 
 
Korektura: děkan, Ing. Mužíková, Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer, Tomáš 
Sychra 
14. 3. 2018 



Č.j. 7/8 -   55/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 12. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  10. dubna 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 13. března 2018
4. Informace děkana
5. Návrh DSP Kardiovaskulární vědy k projednání – prof. MUDr. Widimský
Různé

Ad 1) Zahájení 
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  23  senátorů, senát byl usnášení 
schopný.    

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Program bude rozšířen o body v odstavci různé. 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil doplněný program jednání tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:  za studentskou komoru:   Fuksa, 
za pedagogickou komoru:        MUDr. Hajer 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. března 2018 

Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  13. března  2018 – zejména : 
- volba člena Vědecké rady 3. LF UK prof. MUDr. Ošťádala, DrSc.,
- informaci o hospodaření fakulty v roce 2017,
- vyjádření podpory studijnímu programu „Kardiovaskulární vědy“.

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 13. března 2018 připomínky. 

Závěr:   
Zápis ze dne 13. března 2018  byl schválen tichým souhlasem. 

Ad 4) Informace děkana 

- jednání asociace děkanů s ministrem zdravotnictví týkající se financování
lékařských fakult. Pan ministr má veškeré podklady, k nimž se staví pozitivně a
bude iniciovat jednání s MŠMT.



 
-  nová mzdová politika na fakultě v důsledku nemožnosti vyplácet více než dvanáct 

platů ročně – způsob možné kompenzace zaměstnancům (1 až 2 krát ročně) byl 
opakovaně projednáván na Kolegiu děkana (za výuku, výzkum, odměny pro 
zaměstnance děkanátu),    

 
- projekty OPVVV pokračují – nejvíce se jedná o projekt simulačního centra, které 

bylo původně plánováno v pavilonu X, který však nesplňuje požadavky po stavební 
stránce a byly by vyžadovány stavební úpravy, v úvahu přichází prostory stávající 
spisovny fakulty, k přestěhování spisovny jsou hledány prostory i v externích 
objektech, 

 
- druhým projektem je „nábyteček“ – vybavení výukových prostor a podpora 

studijního prostředí – projekt se týká celé UK, mělo by dojít k vybavení řady 
učeben, za 3. LF řeší doc. MUDr. Arenbergerová s MUDr. Marxem, 

 
- výběrové řízení na obsazení funkce přednosty Stomatologické kliniky proběhlo, 

byl vybrán MUDr. Borovec, který byl jediným uchazečem, 
 

- výběrové řízení na funkci přednosty Ústavu lékařské biofyziky a lékařské 
informatiky proběhlo, byl vybrán prof. MUDr. Jozef Rosina, který byl jediným 
uchazečem, 

 
- je vypsáno výběrové řízení na funkci přednosty Ústavu patologie,  

 
- bude vypsáno výběrové řízení na funkci přednosty Radioterapeutické a 

onkologické kliniky, 
 
- jmenování fakultních komisí – jsou jmenovány všechny komise, začaly pracovat, 

děkan má v úmyslu účastnit se jednání všech pracovních skupin v rámci komise 
pro výuku, 

 
- prof. MUDr. Šlamberová vede nově zřízenou komisi pro doktorské studium, 

děkan se jednání účastnil, 
 

- děkan navštívil všechna fakultní pracoviště, ústavy a kliniky, seznámil jsem se se 
zaměstnanci a pracovními podmínkami, zajímal se rozsah zajišťované výuky a 
provádění vědecké činnosti, zjistil velké rozdíly v efektivitě mezi jednotlivými 
pracovišti, vzhledem k hodnocení (i finančnímu) mezinárodní aktivity bude nutno 
řešit méně efektivní ústavy a kliniky, 

 
- je rozpracován první konkrétní návrh, v končené podobě bude předložen AS 3. LF 

UK na další jednání, půjde o změnu názvů dvou ústavů při zachování pozic 
přednostů (návrh je na přejmenování Ústavu normální, patologické a klinické 
fyziologie na Fyziologický ústav a Ústavu pro studium obezity a diabetu na Ústav 
patofyziologie, 

 
- na jednání Vědecké rady 3. LF UK budou předloženy návrhy akreditace pro HŘ a 

JŘ oborů, které dosud nebyly na fakultě akreditovány -  gynekologie a porodnictví 



(obor splňuje požadavky příchodem týmu prof. MUDr. Roba a jeho 
spolupracovníků), obor ORL (prof. MUDr. Astl, doc. MUDr. Chovanec) a obor 
kardiologie (prof. MUDr. Widimský, prof. MUDr. Gregor, prof. MUDr. Moťovská a 
další 4 habilitovaní pracovníci), 

 
- rozpočet fakulty nemůže být zatím dopracován, neboť fakulta nedostala konečná 

čísla z UK, lze předpokládat, že bude moci být předložen na květnové jednání AS 3. 
LF UK, finanční dotace by měla být o cca 8 mil. vyšší oproti loňskému roku,  

 
- prodloužení akreditace oboru všeobecná sestra – bude řešeno v „Různém“. 

 
Diskuze: nebyla 

 
Závěr:  
AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)  Návrh DSP Kardiovaskulární vědy k projednání – prof. MUDr. 
Widimský 
 
V projektu je zatím potvrzena účast LF Plzeň a 3. LF UK. Pravděpodobná je též účast 2. LF 
UK. 
Doktorský studijní program Kardiovaskulární vědy je na mnoha prestižních evropských 
univerzitách (např. Oxford, Cambridge, Erasmova univerzita aj.), je to mezinárodně 
uznávaný typ doktorského programu. 
Po realizaci tohoto doktorského studijního programu na UK, který má podporu pana 
rektora, je možné vstoupit v jednání se zahraničními univerzitami, a touto cestou posílit 
mezinárodní rozměr našeho výzkumu. 
Pan rektor je navržen do oborové rady (biochemik). 
 
Diskuze:  Sychra, děkan 
 
Proč se nepřipojila 1. LF UK 
Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Šedo preferuje zachovat biomedicínu beze změn a nemá 
zájem, aby byl program na jejich fakultě realizován mimo biomedicínu. Právě kvůli 
negativnímu postoji části preklinických pracovníků v koordinační radě biomedicíny je 
pravděpodobné, že nový DSP bude mimo tuto KR – v rámci nově vznikající platformy 
„lékařství, farmacie a zdravotnictví“. 
 
Děkan 3. LF UK by rád viděl nový doktorský studijní program v rámci koordinační rady 
biomedicíny, jednání budou pokračovat – podle informace z Kolegia rektora může být 
doktorský studijní program i ve dvou platformách (KR) současně. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 3, písm. a) souhlasí 
se zavedením nového doktorského studijnímu programu 
„Kardiovaskulární vědy“. 
 



Hlasování: 26, 0, 0. 
 
Různé: 
 
1.    prodloužení akreditace oboru všeobecná sestra PhDr. Svobodová, MUDr. Marx 
– končí nám akreditace studijního programu všeobecná sestra, do začátku května musíme 
předložit na UK akreditační spis. V souvislosti se změnou kvalifikačních předpokladů 
došlo k poklesu zájmu a kvality uchazečů. V souladu s akreditačním předpisem UK o 
tomto rozhoduje Vědecká rada 3. LF UK po projednání v Akademickém senátu fakulty, 
který bere na vědomí informaci, že bude požádáno o prodloužení akreditace tohoto 
oboru. 

Diskuze:  
Havrda: upřesnil, že zájem o denní studium oboru trvá, zájem o kombinovanou formu 
studia klesá. 

AS bere na vědomí bez hlasování. 
 
2. používání platového nádobí na fakultě - „Celosvětový problém masivního 
znečišťování plastovým odpadem“. 
 
Doc. Trnka přeložil návrh usnesení:  
AS 3. LF UK si je vědom masivně narůstajícího problému plastového znečištění, a proto 
žádá děkana 3. LF UK o implementaci nařízení zakazujícího používání jednorázového 
plastového nádobí, příborů a kelímků ve fakultním bufetu a na akcích probíhajících 
v prostorách fakulty. Zároveň AS 3. LF UK žádá děkana 3. LF UK o zpracování strategie 
snižování množství plastového odpadu na 3. LF UK a a zavedení z ní vyplývajících 
opatření. 
 
Doc. MUDr. Trnka zdůvodnil tento návrh množstvím plastového odpadu produkovaného 
zejména v bufetu, špatnou účinností recyklace a dramaticky negativními dopady 
plastového znečištění na globální životní prostředí. 
 
Diskuze: 
Doc. MUDr. Dlouhý, doc. MUDr. Trnka, prof. MUDr. Anděl, MUDr. Havrda, Doc. MUDr. 
Novák, prof. MUDr. Rychlík, Lauer, Sychra, Šubrtová 
 

- v bufetu, který neslouží jako malé občerstvení, ale v současnosti jako velká výdejna 
teplých jídel, není reálné bez stavebních úprav toto zajistit a po nájemci vyžadovat, 

- prostory jsou pronajaté, ve smlouvě je odstavec týkající se hygieny a možnosti 
kontroly ze strany pronajímatele, nicméně plastové nádobí je předmětem denního 
užívání, pronajímatel se nedopouští ničeho nelegálního, co bychom mohli zakázat, 
s nájemcem bude nutné dlouhodobě jednat a vytvořit mu k tomu náležité 
podmínky, neboť mu nelze něco jen tak nařídit a zakázat děkanem používání 
plastového nádobí, 

- přestat s používáním plastového nádobí na menších jednáních, např. na poradách, 
a postupně tento trend rozšiřovat, 

- plasty jsou škodlivější při používání teplé kuchyně, uvolňují více škodlivých látek, 
- problematika zelené medicíny hýbe světem od roku 2010, fakulta by se měla 

k tomuto trendu přihlásit (nejdále jsou Holanďané, je to na každé fakultě), 
- řešením není nošení vlastních příborů apod., 



- zkalkulovat a zvážit, zda používání vody se saponáty na mytí nádobí nebude škodit 
více, 

- studenti problematiku vnímají, je třeba zajistit, aby se recyklovalo vše, co je možné, 
nádobí z bufetu recyklovatelné není,  

- student Ondřej Vejdělek bude promítat studentům film o znečišťování, 
- kde studenti na své akce získají zvýšené finanční prostředky pro neplasty. 
 

Trnka: 
- nájemci jsou v našich prostorách, musejí se řídit našimi předpisy, byla by chyba 

říci, že to nejde, 
- nejedná se o schvalování předpisu, předkládám návrh usnesení – přihlášení se ke 

skutečnosti, že to fakulta vnímá jako problém, 
- nádobí (např. skleničky) se nemusí kupovat pro každou akci, ve výsledku tedy 

může být ekologické nádobí levnější než jednorázové, 
- bufet tuto změnu určitě zvládne, je to velká firma, může používat např. nádobí  

omyvatelné, papírové či jiné, případně nabídnout odběr do vlastního nádobí (a 
zapůjčení omyvatelného nádobí za malý poplatek). 

 
 

Z navrženého usnesení Akademický senát 3 LF UK hlasoval o následujícím znění: 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK si je vědom masivně narůstajícího problému plastového 
znečištění, a proto žádá děkana 3. LF UK fakulty o zpracování strategie 
snižování množství plastového odpadu na 3. LF UK a implementaci 
tohoto plánu. 
Hlasování: 25, 0, 0. 
 
3. Informace z AS UK – Sychra 

- byl schválen rozpočet UK, je pro nás mírně nepříznivý, ale dle předpokladu. Minulý 
měsíc se uskutečnila debata u kulatého stolu za účasti našich zástupců prof. MUDr. 
Moťovské a Tomáše Sychry, přítomen byl pan rektor, paní kvestora i pan kancléř. 
Kteří byli nakloněni ke změnám. Připomínky z kulatého stolu byly zpracovány do 
nové podoby principů a budou se projednávat na dalším jednání Ekonomické 
komise AS UK 18. dubna 2018 od 16,00 hodin v Modré posluchárně Karolina – 
kulatý stůl „Principy II“. K diskuzi jsou zváni všichni senátoři AS 3. LF UK, kteří 
budou mít čas,  

- Byl schválen mimořádný finanční příspěvek na výstavbu kampusu Albertov a 
dostavbu kampusu v Hradci Králové (MEFARED 2), 

- Hodnocení výuky – fakulty hodnotí nejednotným způsobem, v návratnosti 
hodnocení se pohybujeme v dolní polovině fakult, způsob hodnocení ale máme 
propracován dobře. 

- Byla schváleno novelizace Opatření rektora č. 57/2017 „Zásady pro poskytování 
podpory zájmové činnosti studentů“. 

-  
Diskuze:  nebyla 
 

4. Pozvánka na Parník 



Lauer – dne 15. 5. 2018 v 19,00 hodin, tématem je „svět filmu“. 
 
5. III. ročník Vinohradské trojky 
Lauer – 17. 5. 2018, všichni jsou zváni, trasa bude téměř shodná s tou loňskou, k mírným 
změnám dojde pouze v areálu nemocnice, vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován 
nemocnici Itibo v Keni. Novinkou bude závod běžeckých štafet z ústavů a klinik – budou 
se počítat časy tří nejrychlejších závodníků z každé kliniky či ústavu a následně bude 
vyhlášena nejrychlejší klinika nebo ústav. 
 
6. Running With Those That Can’t   
PhDr. Svobodová – poděkování všem, kteří se zúčastnili s vozíkem a zařídili tak 
postiženým dětem a jejich rodičům zážitek z půlmaratónu. Je dobře, že akce dál „žije“ i po 
odchodu jejich zakladatelů z fakulty. 
 
7. Návrhy možných změn a zlepšení ve výuce chirurgické propadautiky na Klinice 
plastické chirurgie  – doc. MUDr. Sukop 
Přednosta kliniky se obrátil na studenty, aby se vyjádřili (nad rámec evaluace)  
k praktickým studijním dovednostem, co jim připadá méně závažné a co jim naopak chybí, 
čemu by chtěli věnovat více času v rámci praktické i teoretické výuky. Nově získané 
prostředky v projektu OPVVV – vybudování laboratoře pro praktickou výuku a vzdělávání 
v plastické chirurgii a popáleninové medicíně by mohly v dalších letech významně přispět 
ke zlepšení praktických dovedností, a to nejen v rámci povinné výuky. 
 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne  
15. května 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové. 
 
 
 
             Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
                                                                                                   předseda AS 3. LF UK 
 
 
Zapsala: Sádecká 
 
Korektura: děkan,  Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer, Tomáš Sychra, doc. 
MUDr. Sukop, doc. MUDr. Trnka 
12. 4. 2018 
 



Č.j. 7/8 - 59/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 13. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  15. května 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program: 
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 10. dubna 2018
4. Informace děkana
5. Návrh rozpočtu na rok 2018 – JUDr. Mužíková
6. Evaluace výuky za zimní semestr 2017/ 2018 – MUDr. Marx
7. Zřízení navazujícího magisterského studijního programu intenzivní péče na 3. LF UK

Doc. MUDr. Duška
8. Návrh akreditace nového bakalářského studia Nutriční terapeut –

doc. MUDr. Rambousková
9. Cena Margaret Bertrand za rok 2017 – doc. MUDr. Patočková,  doc. MUDr.

Provazníková
10. Nová Směrnice děkana, kterým se upravuje výše stipendia pro doktorandy –

prof. MUDr. Šlamberová
11. Návrh na zrušení Sociální komise AS 3. LF UK – David Lauer

Různé 

Ad 1) Zahájení 
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  24  senátorů, senát byl usnášení 
schopný.    

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Senátoři nevznesli k navrženému programu dnešního jednání AS 3. LF UK žádné 
připomínky či požadavek na doplnění. 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program jednání tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:  za studentskou komoru:   Michenka 
za pedagogickou komoru:     Doc. MUDr. Toušek   

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. dubna 2018 
Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  10. dubna  2018 – zejména : 

- kardiovaskulární vědy,
- prodloužení akreditace všeobecná sestra,



- problém používání plastového nádobí  na fakultě. 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 10. dubna 2018 připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 10. dubna 2018  byl schválen tichým souhlasem.   
 
Ad 4) Informace děkana    
Pan děkan se nemohl zúčastnit jednání AS 3. LF UK z důvodu schůzky děkanů lékařských 
fakult u premiéra ČR. 
 
Ad 5)  Návrh rozpočtu na rok 2018 – JUDr. Mužíková  
JUDr. Mužíková prezentovala vyjádření pana děkana k navrženému rozpočtu. 
 
Byla podána informace o průběhu projektu OP VVV "Vybudování a vybavení Centra teorie a 
praxe vzdělávání v lékařských a nelékařských oborech" (Simulační centrum). Vzhledem ke 
skutečnosti, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesahuje 20 mil. Kč, bude kupní 
smlouva v souladu s předpisy UK předložena ke schválení Správní radě UK. Akademickému 
senátu  3. LF budou materiály předloženy  na příštím zasedání. Zájemci se mohou seznámit s 
tímto projektem u tajemnice před termínem zasedání AS 3. LF Cílem je zachovat  termín 
projednání před zasedáním Akademického senátu UK, kam bude následně  k projednání 
postoupen před předložením ke schválení Správní radou UK.  
 
Příští červnové zasedání  AS 3. LF UK – položka 37 mil. Kč,. Paní tajemnice vyzvala senátory, 
aby v případě zájmu využili možnosti konzultace. Stanovisko AS 3. LF UK může být podpůrné 
pro rozhodování AS UK. 
 
Diskuze:  
Doc. MUDr. Sukop  upozornil na výstup z evaluace výuky studenty, z které plyne, že studenti 
jsou rádi na sálech.  Peníze na oblečení k účasti na sále představují cca 50 Kč na studenta, u 
přípravy účasti při operaci činí tato částka 100 Kč na studenta. Fakulta by mohla získat tyto 
prostředky z nějakého operačního programu, aby to nebylo nutné financovat z  rozpočtu  fakulty. 
 
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 2018 bez výhrad.  
 
Hlasování: 24, 0, 0. 
  
Ad 6) Evaluace výuky za zimní semestr 2017/ 2018 – MUDr. Marx 
Přednesl MUDr. Fontana – změny systému evaluací – garanti vidí všechny své evaluované 
pracovníky. Hlavní připomínky, přehled odevzdaných evaluací v jednotlivých ročnících, 
 
Jak se vyvíjí návratnost: došlo k mírnému poklesu, na základě opatření je vyrovnaný počet 
v návratnosti v letním semestru. 
Podmínky pro zpřístupnění výsledků evaluace na webu. 
Modely hodnocení z UK – tři modely 
Diskuze: 
MUDr. Hugo,  doc. MUDr. Votava, MUDr. Fontana 
Student může omítnout evaluace provádět, pokud si to rozmyslí, může evaluovat kdykoliv. 
 



Usnesení: 
1) AS 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech 
evaluace výuky studenty za zimní semestr akademického roku 
2017/2018 a doporučuje, aby její výstupy (včetně reakcí vyučujících a 
garantů) byly dostupné v elektronické aplikaci po přihlášení skrze 
CAS. 
Hlasování:  23, 0, 0. 
 
Usnesení: 
2) AS 3. LF UK podporuje technická opatření (oznámení v 
elektronických aplikacích) ke zvýšení kompliance ve smyslu cíleného 
upozornění a dotázání studentů, zda si přejí / nepřejí vyplnit 
semestrální evaluaci výuky. 
Hlasování:  21, 0, 2. 
 
Ad 7)  Zřízení navazujícího magisterského studijního programu 

intenzivní péče na 3. LF UK  Doc. MUDr. Duška, PhDr. Svobodová 
Doc. MUDr. Duška  se senátorkou PhDr. Svobodovou předložil AS 3. LF UK záměr   
akreditace navazujícího magisterského studia Intenzívní péče na fakultě. Jedná se  
o program, který bude připravovat sestry - specialistky pro práci na intenzívních a 
resuscitačních odděleních.  
Intenzívní péče se prudce rozvíjí a posouvá tradiční paradigma vztahu lékař - sestra ke 
nelíčené komplementaritě a partnerství, magisterská úroveň vzdělání je zde plně na 
místě a domníváme se, že naše fakulta je to pravé místo, kde toto studium rozvíjet.  
 
Výuka bude zajišťována zejména Klinikou anesteziologie a resuscitace ve spolupráci  
s Ústavem ošetřovatelství, stáže a praxe na jiných odděleních budou minimální zátěží. 
Studijní plán je připraven tak, aby vyhovoval nárokům na akreditaci, a zároveň kladl 
důraz na praktickou aplikovatelnost získaných dovedností: většina předmětů je 
zakončena jasnou kompetencí, která je absolvováním předmětu získána a která je 
využitelná v praxi u lůžka. Plán obsahuje též výuku simulační a praktickou vč. 
technických (např. kanylace) a netechnických dovedností.  
 
Věcný záměr vč. rozpočtových dopadů (v příloze, kterou senátoři dostali e-mailem) byl 
již projednán a schválen Kolegiem děkana 3. LF UK, akreditační spis byl neformálně 
předjednán na rektorátu se souhlasným stanoviskem prof. Wildové. V příloze byla 
zaslána synopse akreditačního spisu, podrobný spis obsahující anotace a vyučující 
jednotlivých předmětů a modulů byla k nahlédnutí na jednání. 
 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
AS 3. LF UK v souladu se Statutem 3. LF UK, čl. 10, odst. 3, bod a) nemá 
námitek ke zřízení navazujícího magisterského studijního programu 
intenzivní péče na 3. LF UK. 
 
 



Ad 8)   Návrh akreditace  bakalářského studijního programu Nutriční 
terapeut – denní prezenční forma -  doc. MUDr. Rambousková -    

Doc. MUDr. Rambousková (garant oboru) a doc. MUDr. Dlouhý představili záměr zřízení 
nového bakalářského studijního programu, jehož otevření je plánováno od 
akademického roku 2019/2020. 

Plánovaný počet studentů v ročníku je 25, v oblasti praktické výuky a potravinářských 
předmětů se předpokládá spolupráce s  Fakultou agrobiologie, potravin a přírodních 
zdrojů ČZU. 

Byl představen cíl studia, stručná anotace studijního programu, profil absolventa 
studijního programu a možnosti jeho uplatnění, charakteristika studijních předmětů 
studijního oboru a délka plánované praxe studentů. 

Diskuze nebyla  
Závěr: 
AS 3. LF UK v souladu se Statutem 3. LF UK, čl. 10, odst. 3, bod a) nemá 
námitek ke zřízení navazujícího magisterského studijního programu 
Nutriční terapeut na 3. LF UK.  
 
Ad 9)   Cena Margaret Bertrand z rok 2017 – doc. MUDr.Patočková,  

doc. MUDr. Provazníková 
Doc.  MUDr. Provazníková – členka správní rady nadačního fondu „Student“,  který  
spravuje cenu Margaret  Bertrand.  
V květnu 1991 založila Margaret. M. Bertrand, profesorka anglického jazyka z Kanady, 
základním vkladem 1 000 dolarů prestižní cenu pro nejlepšího studenta fakulty. Vklad je 
rozšiřován příspěvky učitelů, přátel a spolupracovníků fakulty. Z úroků vložené 
částky bývá odměněn každý rok nejlepší student VI. ročníku. Výše odměny je určena 
aktuální výší vkladu. 
Podmínky pro udělení ceny: 
.  studijní průměr za celé studium do 1,2, 
.  mimostudijní aktivity, kterými student přispěl k dobrému jménu fakulty. 
Do loňského roku byla stanovena cena 10 tis. Kč, Nadační fond rozhodl, že se cena 
od letošního roku zvýší na 20 tis. Kč. 
 
Nadační fond „Student“ má pomoci studentům, kteří se dostanou akutně do nějaké krize.  
Cenu Margaret Bertrand fond pouze spravuje. 
 
Postupně se představili studenti: 
 
Pavla POKORNÁ,  Jiří BARTOŠ,  Patrik ŠTĚPÁNEK a Tomáš ZUMER.  
 
Materiály (životopisy a přehled mimoškolních aktivit) obdrželi senátoři e-mailem 
s časovým předstihem a mohli se s nominanty a jejich aktivitami seznámit. 
 
AS 3. LF UK zvolil tříčlennou komisi, která provede vyhodnocení tajného 
hlasování.  



Byli zvoleni MUDr. Bernášková – předsedkyně, MUDr. Dáňová,  MUDr. Patzelt. 
 
Bylo vydáno 22 hlasovacích lístků. Proběhlo tajné hlasování, s jehož výsledky seznámila 
senátory předsedkyně komise MUDr. Bernášková. 
Všechny hlasovací lístky byly odevzdány jako platné. 
Závěr: 
Cenu Margaret Bertrand za rok 2017 získal Tomáš Zumer    - 13  hlasů 
2. místo Patrik Štěpánek              5 hlasů 
3. místo Jiří Bartoš                       3 hlasy 
4. místo Pavla Pokorná                1 hlas. 
 
Ad 10) Nová Směrnice děkana, kterým se upravuje výše stipendia pro 

    doktorandy – prof. MUDr. Šlamberová 

AS 3. LF UK byl předložen Dodatek č. 1 Opatření děkana, kterým se mění Směrnice  
č. 1/2018, kterou se stanoví výše stipendia studentů doktorských studijních programů 
v prezenční formě studia na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

Minimální výše doktorandského stipendia je v současné době RUK stanoveno na 10 500,-. 
Vedení 3. LF (Kolegium děkana)  rozhodlo o plošném navýšení základního stipendia na  
11 000,- Kč od nového školního roku 2018/2019, je nutné upravit směrnici.  

Opatření děkana č. 1/2018, kterým se stanový výše stipendia studentů doktorských studijních 
programů na 3. lékařské fakultě v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Karlovy čl. 12 
odst. 2 a Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy čl. 7 odst. 
2, se mění následovně:  

 „V prvním, druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia činí 
doktorandské stipendium 11.000 Kč měsíčně.“ 

 V dalších měsících budou následovat změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK 
vyplývající z nové úpravy stipendijního řádu. Cílem těchto úprav bude motivace studentů 
k vyšší publikační činnosti a výjezdům na dlouhodobé zahraniční stáže. 

Diskuze: doc. MUDr. Trnka,  doc. MUDr. Sukop,  prof. MUDr. Šlamberová,   
doc. MUDr. Duška 

doc. MUDr. Trnka:   zda to bude zpětně od začátku roku, 
prof. MUDr. Šlamberová:       je dopláceno zpětně až do konce září, toto by byla změna 
až od nového školního roku,        
doc. MUDr. Sukop:     zda nemůže být stipendium ještě vyšší, 
prof. MUDr. Šlamberová:   jakékoliv zvýšení by muselo být plošně,  to není cílem,  
chceme motivovat ty dobré, není moc manipulačních rozmezí, jak to dělat,  
doc. MUDr. Duška,  doc. MUDr. Trnka 

       Studenti za takové peníze se nemohou věnovat pouze studiu, 
       Prof. MUDr. Šlamberová:   mají částečný nebo plný úvazek při studiu. 
Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, bod c) Statutu 3. LF UK  



s navrženou výší stipendia 11 000,-  Kč pro doktorandy. 
Hlasování:   21, 0, 0. 

 
11.      Návrh na zrušení Sociální komise AS 3. LF UK – David Lauer 
Sociální komise AS 3. LF UK byla zřízen AS 3. LF UK na základě původního vnitřního 
předpisu „Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK“ z 8. 4. 2014. Úkolem komise bylo 
projednávat žádosti o účelová stipendia a vydávat k nim stanovisko pro následné projednání 
Kolegiem děkana. 
Po novelizaci Pravidel pro přiznávání stipendií již není projednávání žádostí o účelová 
stipendia Sociální komisí vyžadováno. Žádosti o účelová stipendia jsou přímo předložena k 
projednání Kolegiu děkana a existence komise je tedy bezpředmětná, což potvrzuje i její 
dlouhodobá nečinnost.  
Diskuze:  nebyla 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 19, odst. 2 Statutu 3. LF UK 
zrušuje Sociální komisi Akademického senátu 3. LF UK. 
Hlasování -  21, 0, 0. 
 
Různé: 
 
1.  prof. MUDr. Šlamberová zve všechny na SVK, s přednáškou vystoupí pan emeritní 
děkan  prof. MUDr. Anděl a prof. MUDr. Machala.  Termín konání: 22. 5. 2018. 
 
2.  senátor Michenka zve všechny na „Parník“, dnes v 19,00 hodin je vyplutí z Rašínova 
nábřeží, návrat kolem půlnoci, tématem kostýmů jsou filmové postavy. 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne  
12. 6. 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové. 
 
       Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
                předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura:  Mgr. Vácha, Doc.  MUDr. Votava, Lauer 
Autoři projednávaných bodů: prof.  MUDr. Šlamberová, doc. MUDr. Duška,  
doc. MUDr. Rambousková, JUDr. Mužíková, MUDr. Fontana. 
20. 5. 2018, zapsala Ing. Sádecká 



Č.j. 7/8 -  63  2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  12. června 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 15. května 2018
4. Informace děkana
5. Návrh na přejmenování Ústavu pro studium obezity a diabetu na Ústav

patofyziologie 3. LFUK a Ústavu normální, klinické a patologické fyziologie na
Ústav fyziologie 3.LF UK ke dni 1.7.2018 – prof. MUDr. Widimský

6. Vybudování a vybavení Centra teorie a praxe vzdělávání v lékařských a
nelékařských oborech" – doc. MUDr. Dlouhý

7. Změna pravidel pro přiznání stipendií na 3. LF UK – studenti doktorského studijního
programu – prof. MUDr. Šlamberová

8. Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – Mgr. Vácha

Různé 

Ad 1) Zahájení 
 Přítomno bylo   21 senátorů, senát byl usnášení schopný.  

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Senátoři nevznesli k navrženému programu dnešního jednání AS 3. LF UK žádné 
připomínky či požadavek na doplnění. 
Diskuze:  
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program jednání tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:  za studentskou komoru:   Alžběta Kantorová 
           za pedagogickou komoru:  Doc. MUDr. Trnka   

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 15. května 2018 
Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  15. května 2018 – zejména : 
- Návrh rozpočtu na rok 2018.
- Evaluace výuky za zimní semestr 2017/ 2018.
- Zřízení navazujícího magisterského studijního programu intenzivní péče na

3. LF UK.
- Návrh akreditace  bakalářského studijního programu Nutriční terapeut – denní

prezenční forma.
- Cena Margaret Bertrand z rok 2017, kterou získal student Tomáš Zumer.
- Nová Směrnice děkana, kterým se upravuje výše stipendia pro doktorandy.



-           Návrh na zrušení Sociální komise AS 3. LF UK. 
 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 15. května 2018 připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 15. května 2018  byl schválen tichým souhlasem.   
 
Ad 4) Informace děkana    
- senátoři obdrželi materiál „Sto dnů hájení skončilo“ – informace o činnosti vedení 

fakulty za období 1. 2. až 31. 5. 2018,  
- návštěvy pracovišť 3. LF UK děkanem fakulty, 
- změny v doktorském a bakalářském studiu, 
- Studentská vědecká konference a zájmová činnost studentů, 
- nové tváře ve vedení klinik – Stomatologická klinika – MUDr. Jiří Borkovec, Ústav 

patologie – Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., Radioterapeutická a onkologická 
klinika – Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., 

 funkce přednostů byly obsazeny na základě výsledků výběrových řízení, 
- nový vnitřní mzdový předpis UK – od 1. 1. 2018 neumožňuje výplatu další mzdy, 

proto byly navýšeny mzdy zaměstnanců cca o 10%, v důsledku dobrého 
hospodaření fakulty budou v červnovém termínu vypláceny mimořádné odměny 
pracovníkům – navrhnou přednostové ústavů a klinik, tajemnice (pro děkanát) a 
děkan (pro přednosty a proděkany), 

- Asociace děkanů lékařských fakult – předsedou byl zvolen prof. MUDr. Šedo – 
děkani se aktivně snaží o získání více prostředků od státu na chod lékařských 
fakult. Ministři zdravotnictví a školství zorganizovali pracovní jednání 
s předsedou vlády ČR přímo v Úřadu vlády dne 15. 5. 2018. Premiér přislíbil 
dotaci přímo pro FL ve výši 135 mil. Kč již v tomto roce a zejména vznik 10-letého 
plánu podporujícího finančně rozvoj LF tak, aby mohly přijímat více studujících 
v českojazyčném programu, s čímž souvisí nutnost získat další prostory pro 
rozvoj, personální posílení a investiční prostředky, 

- evropské dotační programy – realizujeme získané projekty v rámci OPVVV 
v celkové výši přesahující 100 mil. Kč, ať již v oblasti excelentního výzkumu, 
výuky a vzdělávání či mezinárodní mobility.Řeší se konkrétní projekty ESF 
(modernizace výuky preklinických oborů, akreditace bakalářského oboru 
nutriční terapeut), projektů ERDF (investiční akce). 
„Nábyteček“ –komplexní projekt na zlepšení studijního prostředí - nové vybavení 
27 učeben i prostor pro samostudium. Nyní probíhají výběrová řízení na pořízení 
majetku. 

 Rekonstrukce a nové vybavení prostor pro výuku preklinických oborů, 
vybudování unikátního simulačního centra a experimentální dietní kuchyně. 

- oceňování fakultních pracovníků – zejména navrhování zasloužilých pracovníků 
za mnohaleté služby (koordinuje doc. MUDr. Arenbergerová – oblast 
zaměstnanců, prof. MUDr. Šlamberová  -  oblast studentů). 

- mezinárodní spolupráce – připravujeme aktivní začlenění fakulty do nově 
vznikající meziuniverzitní sítě 4EU (Univerzita Karlova, Sorbonne, Heidelberg, 
Varšava). 

- Klub absolventů fakulty – nově vzniklé webové stránky – o lub je zájem, bývalí 
studenti se přihlašují – za první týden 280 přihlášených, zájem roste. 

 
Diskuze: 



Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5) Návrh na přejmenování Ústavu pro studium obezity a diabetu 
              na Ústav patofyziologie 3. LFUK a Ústavu normální, klinické a  
              patologické fyziologie na Ústav fyziologie 3. LF UK ke dni  
              1. 7. 2018 
Materiál s podrobným  zdůvodněním navrhovaného dostali všichni senátoři e-mailem. 
Záměrem je vytvořit ústav s názvem Ústav patofyziologie 3. LF UK (přejmenováním 
stávajícího Ústavu pro studium obezity a diabetu (ÚSOD) na Ústav patofyziologie a 
připojením patofyziologické části Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 
(ÚNKPF) k tomuto Ústavu patofyziologie. Ústav normální, patologické a klinické 
fyziologie bude přejmenován na Ústav fyziologie. 
Cílem je vyrovnat nerovnováhu mezi ÚSOD a patofyziologickou částí ÚNKPF co se týká 
oblasti vědecké a grantové produkce a rozsahem a zajišťování výuky. 
Přednostou Ústavu patofyziologie bude doc. MUDr. Polák,  zástupkyní přednosty bude 
MUDr. Bernášková, přednostkou Ústavu fyziologie bude prof. MUDr. Šlamberová. 
 
 Diskuze:          doc. MUDr. Votava, děkan, doc. MUDr. Polák 

- zda přesuny ústavů zasáhnou do výuky patofyziologie, 
- zda dojde k ovlivnění preklinické výuky ve 4. ročníku, 
- pan děkan odpověděl, že to nebude mít vliv na stávající rozvrh a doc. MUDr. Polák 

navíc nabídl eventuální rozšíření či změny náplně stávajícího rozvrhu s cílem zkvalitnění 
výuky, 

 Závěr:   
AS 3. LF UK bere na vědomí  návrh děkana na předložené 
přejmenování Ústavu pro studium obezity a diabetu na Ústav 
patofyziologie 3. LF UK a Ústavu normální, klinické a patologické 
fyziologie na Ústav fyziologie 3. LF UK ke dni 1. 7. 2018. 
        
Ad 6)    Vybudování a vybavení Centra teorie a praxe vzdělávání  
                v lékařských a nelékařských oborech 

O záměru vybudovat simulační centrum informoval senátory doc. MUDr. Dlouhý a JUDr. 
Mužíková. Simulační centrum bude realizováno v rámci projektu „Vybudování a vybavení 
centrum teorie a praxe vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech“. 

Cílem projektu a také pořizované investice je vybudování pracoviště zaměřeného na přípravu, 
realizaci a vyhodnocování zkoušení studentů a zároveň na nácvik a rozvoj didaktických a 
prezentačních dovedností. Na základě rozšíření profesionálně vedené interaktivní a simulační 
výuky budou budoucí absolventi seznámeni moderními metodami s nejnovějšími poznatky 
v oboru vybraného studia, a to prostřednictvím využití moderních výukových pomůcek. 



Cílem je zkvalitnit vybavení pro 3. LF UK, prostřednictvím přístrojové modernizace, a to vše 
v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty – vybavení Centra lékařskými simulátory s audio 
a video záznamovými technologiemi. 
Projekt je financován z operačního programu věda, výzkum, vzdělávání, 95% je financováno 
ze zdrojů OPVVV, 5% je spoluúčast fakulty. 
Simulační centrum 3. LF UK bude sloužit k výuce ve všech studijních programech 
vyučovaných na fakultě, zejména v programech klinických (všeobecné lékařství, všeobecná 
sestra, fyzioterapie, dentální hygienistka) i ve výuce specializační. 

Simulační centrum bude umístěno jednak v budově děkanátu (stávající archiv a společná 
učebna biofyziky a ošetřovatelství), dále pak na Gynekologicko-porodnické  klinice.  

JUDr. Mužíková uvedla, že rozpočet fakulty bude zatížen spoluúčastí ve výši 5%, technické 
vybavení – příprava projektu asi 450 tis. Kč. Rozpočet fakulty tyto náklady obsahuje. 
 
Diskuze: 
MUDr. Havrda: jakých předmětů se bude simulační centrum dotýkat a zda jde finanční 
zatížení na vrub fakulty nebo i UK. 
JUDr. Mužíková:  fakulta má spoluúčast 5% + náklady na technické zabezpečení. 
Doc. MUDr. Duška: simulační výuka je odlišná od výuky klasické, medici se naučí 
komunikovat, spolupracovat. Každé takovéto centrum ale vyžaduje funkci technika, který 
bude rozumět přístrojovému vybavení, jeho zapojení a obsluze. To bude představovat rovněž 
nějaký finanční náklad. 
Centrum by mělo být zcela vytíženo, pracovat se bude v malých skupinách, čas bude muset 
být využit beze zbytku. Obecná chirurgie, gynekologie, ošetřovatelství – bude vyžadovat 
změnu rozvrhů. 
MUDr. Patzelt:  plánují se kurzy i pro postgraduální studenty? 
Doc. MUDr. Duška: zatím neumíme odhadnout, jak bude centrum vytíženo. 
Renza:  zda bude vybudování a vybavení Centra na programu AS UK? 
JUDr. Mužíková:  ano, mělo by to na programu AS UK být.  
 
Usnesení:  
AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, bod a) Statutu 3. LF UK 
s vybudováním a vybavením Centra teorie a praxe vzdělávání v lékařských 
a nelékařských oborech. 
 
Hlasování:  21, 0, 0. 
 
Ad 7)  Změna pravidel pro přiznání stipendií na 3. LF UK – studenti 

doktorského studijního programu 
 
Úpravu pravidel pro přiznávání stipendií dostali všichni senátoři e – mailem v časovém 
předstihu, a to jak materiál, v němž jsou změny vyznačeny korekturou v úplním znění 
předpisu, tak i dokument s uvedenými změnami.  Změny částečně vznikly na základě 
úpravy Stipendijního řádu UK a částečně změn v našich předpisech. Současně je na 
fakultě snaha upravit stipendia doktorandů tak, aby bylo navýšení stipendií motivační a 
byli podporováni především nejaktivnější a nejperspektivnější studenti. 
Prof. MUDr. Šlamberová vysvětlila změny uvedené v materiálu. 



 
Diskuze:  
Doc. MUDr. Trnka:  uvážit, aby doktorandi v teoretických oborech měli možnost získat malý 
úvazek na fakultě, aby měli více finančních prostředků a ne pouze stipendium, v klinických 
oborech tomu tak je. 
Prof. MUDr. Šlamberová: bude dobré takto postupovat u všech studentů? 
Prof. MUDr. Widimský: budu podporovat teoretické ústavy, zvýšit mzdy asistentům a 
odborným asistentům, pokud dostaneme navýšené finance, budeme otevřeni k tomu o tom 
jednat, ale individuálně. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod b) Statutu 3. LF UK 
změnu pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK. 
 
Hlasování:   22, 0, 0. 
 
Ad 8)  Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců  
 
Mgr. Vácha přednesl nutnost pověřit vedení AS 3. LF UK řešit neodkladné úkoly týkající 
se  AS 3. LF UK v měsících, kdy se akademický senát neschází. 
 
Usnesení:  
AS 3. LF UK pověřuje po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF 
UK pro řešení neodkladných úkolů týkajících se AS 3. LF UK s tím, že 
zprávu o těchto situacích předloží pověření zástupci AS 3. LF UK na 
jeho říjnovém zasedání.  
 
Hlasování:  22, 0, 0. 
 
 Různé: 

- předseda Mgr. Vácha poděkoval všem senátorkám a senátorům za 
práci v uplynulém období, věnoval jim a členům Kolegia děkana víno 
z Moravy. 

 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
9. října 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové. 
      
. 
        Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
              předseda AS 3. LF UK 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava. 
                   Prof. MUDr. Widimský, D. Lauer 
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
18. 6. 2018 
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Č.j. 7/8 – 68/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  9. října 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále 
prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 12. června 2018
4. Informace děkana
5. Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program biochemie a

patobiochemie, biochemistry and pathobiochemistry v rámci institucionální
akreditace pro oblast vzdělávání na 3. LF UK – výsledek hlasování per rollam –
Mgr.Vácha

6. Modifikovaná verze Podmínek přijímacího řízení na 3. LF UK – MUDr. Marx,
výsledek hlasování per rollam. Potvrzení Akademickým senátem  –  Mgr. Vácha

7. Návrh na zřízení společného pracoviště 3. LF UK a TN – „Ústav patologie a
molekulární medicíny 3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. Widimský

8. Návrh na zřízení Katedry patologie 3. LF UK – prof. MUDr. Widimský
9. Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Neurologická klinika 3. LF UK a

TN“ – prof. MUDr. Widimský
10. Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Interní  klinika 3. LF UK a TN“ –

prof. MUDr. Widimský
11. Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Urologická  klinika 3. LF UK a

TN“– prof. MUDr. Widimský
12. Návrh na přejmenování pracoviště v Nemocnici na Bulovce z Kliniky

pneumologie a hrudní chirurgie na Kliniku pneumologie – prof. Widimský
13. Udělování pamětních medailí – prof. MUDr. Džupa
14. Nominace zástupce fakulty do Rady vysokých škol pro funkční období 2018 –

2020 – Mgr. Vácha (MUDr. Josef Fontana)
15. Výuka fyzioterapie v Karlových Varech – Mgr. Vácha

Různé 
Karlovy Vary – fyzioterapie 
Beánie 2018 

Ad 1) Zahájení 
 Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.  

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Předseda senátu oslovil senátory s požadavkem zařadit do programu dnešního jednání 
jako: 
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bod 16) - návrh na člena VR 3. LF UK nového ředitele SZÚ MUDr. Pavla Březovského, 
MBA místo odstupující Ing. Sosnovcové, bývalé ředitelky SZÚ, 
 
bod č. 17) – posunutí termínu účinnosti vnitřního předpisu „Pravidla pro přiznávání 
stipendií na 3. LF UK“  
 
Senátoři nevznesli k navrženému programu dnešního jednání AS 3. LF UK žádné 
připomínky a doplnění programu odsouhlasili tichým souhlasem. 
Diskuze:  nebyla 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program jednání včetně jeho doplnění o body 16 a 
17 tichým souhlasem. 
 
 
Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  Doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 
za studentskou komoru:  Jakub Slezák 
 
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. června  2018 
Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  12. června 2018 – zejména : 
 

- informaci, že Asociace děkanů LF získala vyšší finanční příspěvek od státu, 
- program „nábyteček“, 
- vybudování Centra vzdělávání (odhlasováno v červnu). 

 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 12. června 2018 připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 12. června 2018  byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana    
  
-   poděkování všem členům Kolegia, scházeli se během prázdnin, Kolegium děkana     

 pracuje jako soudržný tým, 
 
- příspěvek MŠMT pro LF 2018, vládní program 2019 - 2020 (letos fakulta získala 

17,1 mil. Kč,  
              pro příští rok má fakulta předběžně přislíbeno 56 mil. Kč – na rozvoj výuky 

studentů v českém kurikulu, stabilizace mezd a posílení mezd vyučujících v 
teoretických oborech, 

 
 - strategie – v srpnu bylo připraveno k přijetí 24 nových pedagogů, posílily se 
             hlavně teoretické obory, navýšení mezd v teoretických oborech, cílem je získávat  
             mladé učitele, 
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změny přednostů ústavů a klinik  
 
- 1. dubna  2018 – nastoupil MUDr. Jiří Borovec  po doc. MUDr. Evě Gojišové -  
              Klinika stomatologie, 
              
-            v červnu nastoupila jako přednostka Radioterapeutické a onkologické kliniky   
             doc. MUDr. Renata  Soumarová, Ph.D. (místo doc. MUDr. Martiny Kubecové, Ph.D.), 
       

-  od 1. 9. 2018 je přednostou Ústavu patologie doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., 
 v současné době absolvuje profesorské řízení,   
 

- výměna přednosty Ústavu jazyků – po doc. PhDr. Jany Přívratské, CSc.  nastoupí 
PhDr. Petr Honč, Ph.D., 

 
- ekonomika, finance, mzdy - mzdová politika fakulty, 

 
- simulační centrum – projekt OPVVV, byl podán v roce 2017 – primář  dr. Stern, 

MUDr. Marx, Ing. Kessler – rezignovali na další vedení projektu. Vedením 
projektu byl ustaven dr. Sýkora. Po několik dnech dr. Sýkora rezignoval vzhledem 
ke stavu projektu. 
V současné době se snažíme projekt „zachránit“,  byl vytvořen krizový tým – 
děkan, MUDr. Marx, doc. MUDr. Duška, tajemnice fakulty JUDr. Mužíková. Je  nový 
realizační tým, který povede doc. MUDr. Duška, 
 

-  nezahájení studia fyzioterapie v Karlových Varech -  k přijímacím zkouškám se 
dostavilo jen 41 uchazečů, pouze dva z nich vyhověli požadavkům přijímacích 
zkoušek na 3. LF UK.  Pro příští rok nebude vypsáno přijímací řízení, vedení 
fakulty se domnívá, že už potřetí to nemá  smysl, protože by to dopadlo podobně. 
O postoji pro další roky se jedná, 

 
- změna v kompetencích proděkanů – odpovědnost za rozvoj převezme doc. MUDr.  

Polák, který zatím bude nadále odpovědný i za zahraniční vztahy, doc. MUDr. 
Dlouhý bude garantem specializačního vzdělávání,  

 
- změna ve Vědecké radě 3. LF UK -  odstoupila bývalá ředitelka SZÚ Ing. 

Sosnovcová, místo ní by měl usednout ve Vědecké radě 3. LF UK nový ředitel SZÚ  
dr. Březovský – viz jeden z bodů programu dnešního jednání, 

 
- zásady udělování finanční podpory na výzkum Donatio Facultatis Medicae Tertiae 

pro doktorandy -  snaha motivovat finančně mladé absolventy fakulty a 
podporovat začátek kariéry nejnadanějších studentů doktorského studia, 

 
- zřízení společných pracovišť s Thomayerovou nemocnicí – viz body dnešního 

jednání, 
 
- přejmenování Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a NNB na Kliniku 

pneumologie 3. LF UK a NNB,  neboť se hrudní chirurgie na pracovišti nerealizuje, 
nový název je výstižnější ke skutečné  činnosti kliniky, 
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- přejmenování Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a 
NNB na Kliniku infekčních nemocí 3. LF UK a NNB  (parazitární a tropické nemoci 
jsou obsaženy v názvu Klinika infekčních nemocí), 

 
- poděkování doc. MUDr. Arenbergerové  za realizaci setkání absolventů,  

 
- děkan informoval o splnění úkolu z jarního jednání AS ohledně používání plastů 

na fakultě: na jednáních kolegia děkana a dalších fakultních orgánů jsou plastové 
nádoby nahrazovány, v bufetu v přízemí byly plasty již zcela nahrazeny 
recyklovatelným nádobím, 

 
- výjezdní zasedání v Táboře – 11. a 12. listopadu 2018, senátoři jsou zváni. 

 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
   
Ad 5) Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program 
biochemie a patobiochemie, biochemistry a pathobiochemistry 
v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání na 3. LF UK – 
výsledek hlasování pero rollam – Mgr. Vácha 
 
Ve dnech 14. 6. až 25. 6. 2018 byl metodou per rollam hlasováno  usnesení ve znění: 
 
„Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. h) Statutu  
3. LF UK žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program biochemie a 
patobiochemie, biochemistry and pathobiochemistry v rámci institucionální 
akreditace pro oblast vzdělávání na 3. LF UK. 
Výsledek hlasování per rollam:  20, 1, 11. 
 
Akademický senát hlasoval o bodu č. 5):   25, 0, 1  (další senátoři se dostavili po 
začátku jednání). 
 
 
Ad 6)  Modifikovaná verze Podmínek přijímacího řízení na 3. LF UK – 
MUDr. Marx, výsledek hlasování per rollam. Potvrzení Akademickým 
senátem  –  Mgr. Vácha 
              
Ve dnech 20. 6. až 26. 6. 2018 byl metodou per rollam hlasováno usnesení: 
 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s ustanoveními §27, odst. 1, písm. e)  zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasí s Podmínkami pro 
přijímací řízení na 3. LF UK  pro akademický rok 2019/2020. 
Výsledek hlasování per rollam:  25, 0, 7 senátorů nehlasovalo. 
Akademický senát hlasoval o bodu č. 6):     26, 0, 0. 
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Ad 7) Návrh na zřízení společného pracoviště 3. LF UK a TN – „Ústav 
patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. 
Widimský 
 
Koncepce Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a Thomayerovy 
nemocnice předložená doc. MUDr. Matějem: 
Oddělení patologie a molekulární medicíny TN je funkční pracoviště zaobírající se rutinní 
diagnostikou v oboru bioptické, cytologické a autoptické činnosti, ale i postgraduální výukou 
a vědecko-výzkumnou činností. Je relativně moderně vybaven přístrojově v rámci standardní 
diagnostiky, disponuje molekulárně –patologickou a imunologickou laboratoří. Součástí 
oddělení je Národní referenční laboratoř pro diagnostiku lidských prionových nemocí a 
Centrum pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění s celorepublikovou 
působností.  
Personální obsazení oddělení je v ohledu diagnostiky relativně uspokojivé pro běžný provoz, 
lékaři se účastní pregraduální výuky na 3. a 1. LF UK jako externí vyučující. Suboptimální je 
věkové rozložení pracovníků. 
Z hlediska vědecko-výzkumného probíhá školení 3 postgraduálních studentů, pracovníci 
oddělení úspěšně řešili a řeší grantové projekty.  
Cíle vzniku a rozvoje pracoviště: 
1. Rutinní diagnostická praxe.  
2. Výuka. 
3. Vědecko-výzkumná činnost. 
4. Personální rozvoj. 
 
Diskuze: 
Jak to bude s funkcí přednosty společného pracoviště: 
Prof. MUDr. Widimský: bude samozřejmě vypsáno výběrové řízení na pozici přednosty 
ústavu, není vyloučeno, že přednostou obou fakultních ústavů bude týž odborník. 
Katedra bude oba ústavy zastřešovat, výuka bude spojená, výzkum bude realizován 
společně, po stránce nemocniční to bude odděleno. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF 
UK se zřízením společného pracoviště Ústavu patologie a molekulární medicíny  
3. LF UK a TN. 
Hlasování:  27, 0, 0. 
 
 
 Ad 8)  Návrh na zřízení Katedry patologie 3. LF UK –  
prof. MUDr. Widimský 
 
Prof. MUDr. Widimský informoval senátory v předem zaslaném materiálu o situaci po 
nečekaném odchodu doc. MUDr. Jiráska z funkce přednosty Ústavu patologie, 
výběrovém řízení, z něhož vzešel vítěz doc. MUDr. Matěj, který působí též jako primář 
Ústavu patologie a molekulární medicíny TN.  
Pan doc. MUDr. Matěj předložil koncepci úzké spolupráce obou ústavů, což umožní 
zvýšení kvality výuky i zlepšení výzkumných výsledků. Kolegium děkana jeho koncepci 
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plně podporuje, a proto je tento návrh předkládán Akademickému senátu 3. LF UK 
k vyjádření.  
 
Pokud AS 3. LF UK vysloví souhlas s tímto návrhem, pan děkan předpokládá následně 
podle č. 20, odst. 2 - 3 Statutu 3. LF UK zřídit Katedru patologie 3. LF UK jakožto 
koordinující jednotku zastřešující výuku a výzkum na obou ústavech patologie.  
Podle přesvědčení pana děkana se znalostí odborné erudice, pracovitosti a morálních 
vlastností doc. MUDr. Matěje není pochyb o tom, že obě pracoviště doc. MUDr. Matěj 
dobře zvládne. 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere informaci děkana o zřízení Katedry patologie  
3. LF UK na vědomí. 
 
 
Návrh na zřízení společných pracovišť s Thomayerovou nemocnicí – 
body 9, 10, 11: 
 
Cílem rozšíření spolupráce s Thomayerovou nemocnicí je zlepšit úroveň praktické 
výuky v klinických oborech tak, aby zejména při praktických stážích byl příznivější 
poměr počtu studentů na pacienta. Tato věc je nyní ještě aktuálnější s plánem na 
rozšíření studia všeobecného lékařství v českém kurikulu. Uvedená pracoviště (body 9, 
10, 11 tohoto zápisu) dlouhodobě dobře pracují jako samostatná oddělení Thomayerovy 
nemocnice a zaručují špičkovou medicínskou úroveň péče o pacienty, jejich personální 
obsazení dává záruku i vysoké odbornosti při výuce studentů 3. LF UK. 
Zřízení společných pracovišť s Thomayerovou nemocnicí podporuje i předešlý děkan 
prof. MUDr. Anděl. 
 
Diskuze k bodům 9, 10, 11 zápisu: 
Jaký je vztah nově navrhovaných společných pracovišť  s IKEMem?  
Děkan: žádný. IKEM je jiné zdravotnické zařízení. IKEM nemá zájem mít společná 
pracoviště (typu společných klinik) s fakultami, 
Renza:  je v plánu hledat rozšíření o další  společná pracoviště na dalších klinikách?   
Děkan: je to věc politicky i odborně citlivá, určité plány mám, jakmile nabudou 
konkrétnějších podob, budu samozřejmě senátory informovat. Naše fakulta má 
z pražských fakult t. č. nejmenší počet lůžek v přepočtu na počet studentů, proto rozvoj 
spolupráce s dalšími lůžkovými bázemi pro výuku je žádoucí.  

 
 
Ad 9) Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Neurologická 
klinika 3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. Widimský 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF 
UK se zřízením společného pracoviště Neurologická klinika 3. LF UK a TN. 
Hlasování:  27, 0, 0. 
 
 
Ad 10)  Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Interní  klinika 
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3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. Widimský 
 
Usnesení:: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF 
UK se zřízením společného pracoviště Interní klinika 3. LF UK a TN. 
Hlasování:   27, 0, 0. 
 
 
Ad 11)   Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Urologická 
klinika 3. LF UK a TN“– prof. MUDr. Widimský 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF 
UK se zřízením společného pracoviště Urologická klinika 3. LF UK a TN. 
Hlasování:   27, 0, 0. 
 
 
Ad 12)  Návrh na přejmenování pracoviště v Nemocnici na Bulovce 
z Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie na Kliniku pneumologie  
3. LF UK a NNB  - prof Widimský 
 
Na vedení Nemocnice Na Bulovce se obrátili přednostové dvou klinik s požadavkem 
změny jejich názvu. Požadavek zdůvodňují tím, že názvy byly historicky vytvořeny 
v době, kdy se v nemocnici provozovaly i operace nemocných s plicními nemocemi, 
 
ve 2. případě Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí se zdůvodněním, že 
stávající název je zbytečně dlouhý, do spektra infekčních nemocí spadají i nemoci 
parazitární a tropické. 
Diskuze: 
- zda s přejmenováním názvů klinik souhlasí i ostatní pražské lékařské fakulty, 
- děkan: ano, souhlasí, jedna z fakult má změnu už nyní uvedenou na internetu.  
 
Závěr: 
AS 3. LF UK bere informaci o přejmenování Kliniky  pneumologie a hrudní 

chirurgie 3. LF UK a NNB na Kliniku pneumologie 3. LF UK a NNB  a Kliniky  
infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a NNB na Kliniku 
infekčních nemocí 3. LF UK a NNB na vědomí. 
 
 
Ad 13) Udělování pamětních medailí – prof. MUDr. Džupa 
Vědecké rada 3. LF UK na svém zasedání ve čtvrtek 4. 10. 2018 schválila návrh na udělení 
medailí 3. LF UK fakulty jako poděkování za zásluhy o rozvoj naší fakulty akademickým 
pracovníkům, kteří oslavili nebo oslaví významné životní jubileum, nebo kteří opustili funkci 
vedoucího pracoviště (podle abecedy): 
• prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. – 75. let 
• doc. MUDr. Eva Gojišová – odchod z funkce přednosty kliniky 
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• prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc. – 80. let 
• doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. – 65 let a odchod z funkce přednosty kliniky 
• doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. – 70 let 
• doc. MUDr. Ladislav Mertl, CSc. – 80 let 
• prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. – 70 let  
• doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. – odchod z funkce přednosty kliniky 
 
Akademický senát 3. LF UK projednal předložený návrh. Pan děkan sdělil, že dříve se 
medaile udělovaly zejména pracovníkům externím, což je škoda, protože ocenění interních 
pracovníků, kteří dlouhodobě pro fakultu pracují, tyto určitě potěší.  
 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání 
nemá námitek s udělením medailí jmenovaným. 
 
 
Ad 14)  Nominace zástupce fakulty do Rady vysokých škol pro funkční 

období 2018 – 2020 – Mgr. Vácha (MUDr.  Fontana) 
 
RVŠ je národní reprezentace, kde každá VŠ má své zástupce. Každá fakulta může 
nominovat jednoho zástupce (akademika nebo studenta). Minulý rok skončilo 
období, v němž fakultu reprezentoval doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 
 
Diskuze: 
Doc. MUDr. Trnka:   
RVŠ se schází asi 2 až 3 krát do roka, komise připomínkují návrhy z vlády a MŠMT, 
je to funkce pracovní, zásadní výstupy se tvoří v rámci předsednictva. 
 
Prof. MUDr. Rychlík:  Váha RVŠ je menší než návrhy Konfederace rektorů. 
 
 
Ad 15)  Výuka fyzioterapie v Karlových Varech – Mgr. Vácha 
Pan děkan informoval o výsledku přijímacího řízení na pobočce 3. LF UK v Karlových 
Varech, obor fyzioterapie. Přihlásilo se 60 zájemců, k přijímacímu řízení se jich dostavilo 
41, požadavkům přijímacích zkoušek na 3. LF UK vyhověli 2 uchazeči. 
Protože se tato situace již opakovala podruhé, nebude pro příští rok vypsáno přijímací 
řízení. 
Další postup – viz bod 4) Informace děkana. 
 
Diskuze: 
Doc. MUDr. Trnka – zda v Karlových Varech neuvažují o vypsání stipendií, aby kvalitní 
uchazeči vzhledem ke stipendiu místo v Praze studovali v Karlových Varech. 
Děkan: je to věcí reprezentace Karlových Varů. 
Závěr: 
AS 3. LF UK bere informaci o výuce fyzioterapie v roce 2019 na vědomí. 
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Ad 16) Návrh na nového člena VR 3. LF UK -  ředitele SZÚ MUDr. Pavla 
Březovského, MBA.  

Ve Vědecké radě 3. LF UK je ještě stále členkou ing. Sosnovcová, bývalá ředitelka SZÚ. 
Poté, co se vzdala své funkce v SZÚ na jaře t. r., informovala pana děkana, že na členství ve 
VR rezignuje ve prospěch nově jmenovaného ředitele SZÚ. Kvůli paritě mezi externími a 
interními členy VR ji děkan požádal, aby svou rezignaci odložila do doby, než bude znám její 
nástupce. Tím je od 1. 10. 2018 právě MUDr. Březovský, který se s děkanem dohodl na 
prohlubování spolupráce mezi oběma institucemi. Bylo by žádoucí, aby se MUDr. Březovský 
mohl účastnit již následujícího jednání Vědecké rady 3. LF UK již  1. 11. 2018. 

Z toho důvodu požádal pan děkan Akademický senát 3. LF UK o zařazení projednání tohoto 
bodu jako mimořádného do programu dnešního jednání AS 3. LF UK. 

Zařazení bodu č. 16 senátoři odsouhlasili, k tajnému hlasování byla schválena 
sčítací komise ve složení: 
Doc. MUDr. Trnka -  předseda,  MUDr.  Dáňová,  Ivo Barabáš     
Předseda sčítací komise oznámil výsledky tajné volby: 
Hlasování se zúčastnilo 26 senátorů, všechny hlasovací lístky byly odevzdány a byly platné. 
Výsledek hlasování:   26 0, 0. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1), písm. h) Statutu 3. LF 
UK pana MUDr. Pavla Březovského, MBA. za řádného člena Vědecké rady 3. LF UK 
 
 
Ad 17) Změna termínu platnosti vnitřního předpisu „pravidla pro 
přiznávání stipendií na 3. LF UK“ – prof. MUDr. Šlamberová 
 
Na červnovém jednání AS 3. LF UK byly schváleny změny Pravidel pro přiznávání 
stipendií na 3. LF UK, a to s účinností od 1. října 2018. Protože tento náš vnitřní předpis 
neprojednal Akademický senát UK, nelze zamýšlený termín účinnosti dodržet. Prof. 
MUDr. Šlamberová navrhuje Akademickému senátu 3. LF UK k vyjádření posunutí 
termínu platnosti pravidel od 1. 11. 2018. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s č. 10, odst. 1), písm. b) platnost 
„Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK“ od 1. 11. 2018. 
Hlasování: 26, 0, 0. 
 
 
Různé 
 

1. Mgr. Vácha poděkoval realizačnímu týmu Trimedu za organizaci Beánie 2018, 
studenti 1. ročníku byli přijati velmi vřele. 



10 
 

2. Doc. MUDr. Toušek pozval přítomné na fotbalové utkání mezi  týmy studentů a 
pedagogů, které se uskuteční příští středu. Místo zápasu bude ještě upřesněno. 

3. Prof. MUDr. Šlamberová pozvala přítomné na bohatý program související 
s organizováním SVK lékařských fakult ČR a SR, zúčastněte se a přijďte podpořit 
naše soutěžící. 

4. Děkan prof. MUDr. Widimský poděkoval senátorům za podporu vyjádřenou jeho 
návrhům. 

5. Mgr. Vácha poděkoval doc. MUDr. Arenbergerové za organizování „Zlaté 
promoce“, - setkání absolventů, atmosféra byla velmi srdečná, jde o krok 
správným směrem. 

 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
13. listopadu 2018 od  14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 
Königové. 
 
        
 
. 
       Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
         předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  D. Lauer 
                   Prof. MUDr. Widimský  
 
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
18. 10. 2018 
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Č.j. 7/8 – 73/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 16. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  13. listopadu 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 9. října 2018
4. Informace děkana
5. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018

– MUDr. Marx
6. Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program „Dentální hygiena“ v rámci

institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Mgr. Křížová
7. Udělení medaile 3. LF UK ke kulatým narozeninám prof. MUDr. Bultasovi a prof.

MUDr. Arenbergerovi – prof. MUDr. Džupa
8. Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská
9. Vystoupení doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., předsedy AS UK  - Mgr. Vácha
10. Prezentace kandidátů na zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol – Mgr. Vácha
11. Volba zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol – Mgr. Vácha

Různé 

Ad 1) Zahájení 
 Přítomno bylo  23 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavil 
ještě jeden senátor, který se účastnil hlasování. 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů

Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program jednání tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  Doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 
za studentskou komoru:  Tomáš Sychra 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. října  2018 
Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  9. října 2018 – zejména : 

- odsouhlasení zřízení společných pracovišť s Thomayerovou nemocnicí,

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 9. října 2018 připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 9. října 2018  byl schválen tichým souhlasem.   
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Ad 4) Informace děkana    
  

- uskutečnilo se výjezdní zasedání v Táboře, přineslo spoustu nových podnětů, na 
nichž budeme pracovat, 

- nová společná pracoviště odsouhlasená AS 3. LF UK na říjnovém jednání zahájila 
činnost, 

- probíhají jednání s vedením dvou krajských nemocnic - rozšíření spolupráce pro 
studenty  6. ročníku, 

- vládní program na podporu studia medicíny – závazek na rok 2020 podepsali    
děkani lékařských fakult a pan rektor, 3. LF UK podle tohoto závazku bude 
v příštím roce přijímat 211 studentů do 1. ročníku českého kurikula, 

- probíhají jednání o majetkovém převodu části majetku SZÚ – převod budovy  
č. 19 a dvou souvisejících pozemků.  Převod odsouhlasil ředitel SZÚ a podporuje 
ho MZ a MŠMT, další jednání o převodu bude na Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, 

- ekonomický výhled do konce roku – fakulta bude mít vyrovnané hospodaření, 
příjmy a výdaje budou vyšší než v loňském roce, a to díky státnímu příspěvku na 
rozvoj českého SP všeobecného lékařství, 

- na děkanátu bylo zřízeno Oddělení rozvoje (má v gesci doc. MUDr. Polák), které 
odpovídá za rozvojové projekty včetně projektů OP VVV, 

- pozvání na 13. 12. 2018  – vánoční koncert fakulty – kostel sv. Jana Nepomuckého, 
19,30 hodin, Praha 1 – Hradčany, 

- do r. 2022 máme akreditaci pro výuku všeobecného lékařství – v příštím roce 
začneme připravovat  žádost o akreditaci na další roky,  studenti se  aktivně zapojí 
do těchto příprav,  

- slavnostní zasedání akademické obce fakulty – 31. 10. 2018, bylo vydařené, 
poděkování Doc. MUDr Arenbergerové za přípravu, 

Diskuze:  
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
   
Ad 5) Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém 

roce 2017/2018 – MUDr. Marx 
Materiál, který obdrželi senátorky a senátoři s časovým předstihem e- mailem, uvedl 
MUDr. Marx. 
 
1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za 

vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia. Stanoví-li tak vnitřní 
předpis fakulty podle odstavce 2, může být stipendium přiznáváno i studentům 
v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za 
vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu. 

2. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví vnitřní 
předpis fakulty podle § 33 odst. 2 písm. f) zákona o vysokých školách, zpravidla 
nazvaný „Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě“ (dále jen „vnitřní předpis 
fakulty“). Základem je stanovení prospěchového průměru nebo prospěchového 
váženého průměru anebo jiného obdobného ukazatele ze zkoušek a dalších 
klasifikovaných studijních povinností za předcházející úsek studia. Tento ukazatel 
musí být stanoven v souladu s čl. 8 odst. 13 studijního a zkušebního řádu univerzity. 
Stipendium je přiznáváno určitému počtu studentů, nejméně však 10 % studentů 
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dané fakulty, daného studijního programu nebo daného úseku studia anebo daného 
studijního programu a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí 
stipendia podle čl. 13, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele; do uvedeného počtu se 
nezahrnují studenti prvního úseku studia a nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak 
ani studenti prvního úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu. 

3. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze 
studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 10.000 až 50.000 Kč. 

4. Konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky na fakultě v daném 
akademickém roce stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan. 

5. Je-li úsekem studia podle vnitřního předpisu fakulty semestr, může být ve vnitřním 
předpise fakulty podle odstavce 2 stanoveno, že stipendium je přiznáváno studentům 
zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejících dvou úsecích studia v rámci 
téhož akademického roku. 

6. Studentům doktorských studijních programů nemůže být toto stipendium přiznáno. 
 
Materiál obsahuje i tabulku rozdělení výše stipendia podle ročníků a studijních průměrů. 
Měli by být bonifikováni studenti se studijním průměrem 1,0. 25 000,- Kč pro studenty 
s průměrem 1,00, 18 000,- Kč pro ostatní studenti splňující kritéria. 
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 v akademickém 
roce 2017/2018 
Hlasování:  24, 0, 0. 
 
Ad 6) Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program 

„Dentální hygiena“ v rámci institucionální akreditace pro oblast 
nebo oblasti vzdělávání – Mgr. Křížová 

Mgr. Křížová prezentovala materiál, který byl poskytnut s časovým předstihem e-mailem 
všem členům AS 3. LF UK. Na dotaz senátora MUDr. Havrdy informovala Mgr. Křížová 
přítomné o zaměření studia, o počtu uchazečů hlásících se každý rok na tento obor, jejich 
uplatnění po ukončení studia. V současné době studují i chlapci, není to tedy pouze dívčí 
obor. Někteří studenti se po ukončení  Bc. studia hlásí na studium stomatologie. 
V současné době je bakalářské studium kromě naší fakulty ještě v Brně. 
Podle MUDr. Marxe je výběr mezi uchazeči velmi přísný, z počtu přihlášených uchazečů 
(cca 200) je přijímáno 20 až 25 studentů, což zajišťuje kvalitu studujících tento obor..  
 
Mgr. Vácha potvrdil, že na obor je velmi obtížné se dostat, práce dentálních hygienistek 
na SVK mají tradičně vysokou kvalitu. 
Na dotaz Doc. MUDr. Votavy sdělila Mgr. Křížová, že garantem oboru je dosud Doc. MUDr. 
Gojišová, která bude muset být z důvodu věku nahrazena. Mohl by ji nahradit např. MUDr. 
Borovec, případně někdo další. 
Jak uvedl senátor prof. MUDr. Rosina, garantem pro bakalářské studium nemusí být 
docent či profesor, dostačující je titul Ph.D. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. h) Statutu  
3. LF UK žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program „Dentální 
hygiena“ v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání. 
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Hlasování:  24, 0, 0. 
 
Ad 7) Udělení medaile 3. LF UK ke kulatým narozeninám prof. MUDr. 

Bultasovi a prof. MUDr. Arenbergerovi – prof. MUDr. Džupa 
Návrh na udělení medailí prezentoval Mgr. Vácha. Jde o ocenění k životním jubileím 
navrhovaných. 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání 
nemá námitek s udělením medailí 3. LF UK prof. MUDr. Bultasovi a prof. MUDr. 
Arenbergerovi. 
 
Ad 8)  Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská 
 
Prof. MUDr. Moťovská se nemohla na jednání senátu dostavit. 
 
Ad 9)  Vystoupení doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., předsedy 

 AS UK  - Mgr. Vácha 
Doc. PhDr. Nigrin hned na začátku avizoval, že přišel na návštěvu AS 3. LF UK bez 
konkrétní náplně svého vystoupení. 
Pochválil zástupce fakulty v AS UK, činnost prof. Moťovské a MUDr. Havrdy vyzvedl jako 
velmi aktivní, s fakultou se dobře komunikuje. 
 
Doc. PhDr. Nigrin sdělil, že se stal  místopředsedou Rady vysokých škol,  pozici a postoje 
UK je nutné jasně a hlasitě hájit, pozice UK je pevná díky krokům JM rektora. 
 

- Činnost AS UK je především  komunikačně koordinující, senát ladí požadavky 
fakult a vedení., snaží se být otevřený,  vnímat potřeby všech.  Snaží se ve své 
činnosti nezdržovat a hledat přijatelné řešení. AS UK je orgán všem otevřený, 
materiály visí na webu. 

- Rozdělení rozpočtu Univerzity Karlovy  -  rozdělení koeficientem „S“  pro lékařské 
a nelékařské fakulty, tento systém se podařilost zavést na vyšší úrovni. 

Diskuze: 
Doc. MUDr. Sukop:  jakou váhu má předkládání materiálů z AS UK vládě? 
Doc. PhDr. Nigrin:  AS UK nic vládě nepředkládá, to je úloha Rady vysokých škol. 
 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK  bere na vědomí informace doc. PhDr. Nigrina ze 
zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy. 
 
Ad 10)  Prezentace kandidátů na zástupce 3. LF UK do Rady vysokých 
                škol – Mgr. Vácha 
Ještě před jednáním se písemně vzdal kandidatury prof. MUDr. Rob. 
Na jednání AS 3. LF UK se kandidatury vzdal prof. MUDr. Gürlich, a deklaroval podporu  
MUDr. Fontanovi. 
Dále následovala prezentace prof. MUDr. Duškové, MUDr. Fontany a MUDr. Nováka. 
 
Prof. MUDr. Dušková:  co je RVŠ a jaká je její  náplň. Chtěla by se věnovat otázkám 
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vysokoškolského studia, studia PGS a uvítala by možnost zapojit se do ostatních oborů. 
V RVŠ chybí zástupce klinických oborů, všichni zástupci jsou z oborů teoretických. 
Diskuze: nebyla 
 
MUDr. Fontana:  
Chtěl by se věnovat oblasti akreditací a hodnocení kvality VŠ, a to na základě zkušeností  
na republikové i evropské úrovni. Je členem dvou komisí zabývajících se inovací výuky. 
Připomněl své zapojení do SVK – na fakultní i celonárodní úrovni (včetně Slovenska). 
Diskuze: 
Doc. MUDr. Sukop:  jakou členství v RVŠ  představuje časovou zátěž? 
MUDr. Fontana:  RVŠ se schází  3 – 4x do roka, mimo to se posuzují materiály. 
MUDr.Havrda –  vyslovil MUDr. Fontanovi pochvalu  za aktivitu a pracovitost a erudici ve 
všech orgánech, v nichž nyní pracuje, Práce v RVŠ představuje seznamovat se se spoustou 
materiálů, politikou mezi vysokými školami, přinášet a posuzovat nové podněty, studovat 
velké množství písemných materiálů. MUDr. Fontana je ochoten věnovat čas a již nabyté 
zkušenosti ze své stávající práce v různých orgánech a komisích. 
 
MUDr. Novák:  sdělil, že aktuálně není podle svého mínění vhodným kandidátem, nemá 
zkušenosti ve vrcholových orgánech univerzity. V případě zvolení by se snažil, aby se dál 
rozvíjel výzkum, potřeba vzdělávání, sebekritičnost a morální hodnoty Nemá podle svého 
vyjádření konkrétní program a zkušenosti, jak získávat zdroje pro výzkum ani v komunikaci 
s veřejností. 
Diskuze:  
MUDr. Havrda: jaké má zkušenosti v orgánech VŠ? 
MUDr. Novák: jak již sdělil, zkušenosti v orgánech Univerzity Karlovy ani v jiných orgánech 
nemá. 
 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK  bere na vědomí prezentace kandidátů prof. MUDr. 
Duškové, MUDr. Fontany a MUDr. Nováka na zástupce fakulty do Rady vysokých 
škol. 
 
Ad 11)  Volba zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol – Mgr. Vácha 
 
Po prezentacích kandidátů na zástupce fakulty do Rady vysokých škol byla pro tajnou 
volbu schválena sčítací komise ve složení:  prof. MUDr. Gürlich, doc. MUDr. Sukop a Petr 
Michenka. 
Hlasování:  24, 0, 0. 
 
Sčítací komise zvolila předsedou doc. MUDr. Sukopa. 
Hlasování:  24, 0, 0. 
 
Každý senátor dostal proti podpisu hlasovací lístek se jmény přihlášených kandidátů a 
zakroužkováním čísla voleného kandidáta učinil volbu. O volbě byl sepsán protokol. 
 
Předseda sčítací komise seznámil senátorky, senátory a hosty s výsledkem volby. Bylo 
vydáno proti podpisu 24 volebních lístků. 
 
Odevzdáno bylo 24 volebních lístků, z toho 23 platných, jeden lístek byl neplatný. 
Prof. MUDr. Dušková získala 1 hlas, 
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MUDr. Novák získal 1 hlas, 
MUDr. Fontana získal 21 hlasů. 
 
Závěr: 
Senátoři  vzali na vědomí, že zástupcem 3. LF UK byl pro období 2018 – 2020 zvolen 
v tajné volbě MUDr. Josef Fontana. 
 
Předseda AS 3. LF UK ke zvolení MUDr. Fontanovi gratuloval. 
 
 
Různé: 

- Lauer – od 19. do 21. listopadu se bude konat v hale fakulty sbírka oblečení, bude 
určena pro zdravotní oddělení FNKV. Zájem je zejména o pánské oblečení – 
kalhoty, ponožky, boty apod., 

- Mgr. Vácha – uskutečnilo se setkání všech lékařských fakult z Čech a Slovenska. Ze 
zásadnějších informací v sekci předsedů akademických senátů byla situace na 
lékařské fakultě v Ostravě, 

- Lauer – za TRIMED pozval přítomné na  Mikulášskou párty, která se bude konat  
10. 12. 2018 od 20,00 hodin v klubu Storm (Praha 3, Tachovské náměstí 290/5),  

- pozvání všech přítomných na fakultní koncert – dne 13. prosince od 19,30 hodin, 
ve kostele sv. Jana Nepomuckého, Praha 1, Hradčany. 

 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
11. prosince 2018 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové. 
 
        
 
. 
       Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
         předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  D. Lauer 
                   Prof. MUDr. Widimský  
 
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
15. 11. 2018 
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Č.j. 7/8 –  75/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 17. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  11. prosince 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 13. listopadu 2018
4. Informace děkana
5. Výsledek hlasování per rollam – Podmínky pro přijímací řízení do nového

doktorského programu „Kardiovaskulární vědy“ – Mgr. Vácha
6. Rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 – JUDr. Mužíková
7. Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu – prof. MUDr.

Šlamberová
8. Evaluace doktorského studia – prof. MUDr. Šlamberová
9. Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská
10. Webové stránky pro projednávané dokumenty v Senátu – Metoděj Renza

Různé 

Ad 1) Zahájení 
Přítomno bylo  18  senátorů,  senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se 
dostavilo  ještě 6 senátorů, kteří se účastnili hlasování. 

Předseda senátu seznámil senátory s nutnými či doporučenými změnami dnešního 
programu: 

1. dnešního jednání se nemůže z důvodu pracovních povinností zúčastnit pan
děkan,

2. dnešního jednání se nemůže zúčastnit z důvodu pracovních povinností prof.
MUDr. Moťovská

3. zařazení bodu - schválení podmínek přijímacího řízení  bakalářského
studijního oboru v prezenční formě studia  „Nutriční terapeut“,

4. zařazení bodu – udělení medaile 3. LF UK doc. MUDr. Václavu Janíkovi u
příležitosti jeho životního jubilea,

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů

Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho změn a doplnění tichým 
souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:   

za pedagogickou komoru:  prof. MUDr.  Rosina 



za studentskou komoru:  Daniel Dus 
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. listopadu  2018 
 
Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  13. listopadu – zejména : 
 

- odsouhlasení materiálu „Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky“, 
- žádost o akreditaci studijného oboru „Dentální hygiena“, 
- zvolení MUDr. Josefa Fontany za zástupce fakulty do Rady vysokých škol. 

 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 13. listopadu 2018, který obdrželi e-mailem,  
připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 13. listopadu 2018  byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana    
Pan děkan se z dnešního jednání v důsledku jiných pracovních povinností omluvil. 
Informace podá na lednovém jednání AS 3. LF UK. 
 
 
Ad 5)   Výsledek hlasování per rollam – Podmínky pro přijímací řízení   

do nového doktorského programu „Kardiovaskulární vědy“ – 
Mgr. Vácha 

 
Hlasování per rollam proběhlo v termínu   17. 11.  do 25. 11. 2018. 
Výsledek hlasování:   23, 0, 9.                             
 
Usnesení:    
Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, písmeno e) 
podmínky pro přijímací řízení do nového doktorského programu 
„Kardiovaskulární vědy“. 
 
Diskuze: nebyla 
Hlasování v sále:  22, 0, 0. 
 
 
Ad 6)   Rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 – JUDr. Mužíková 
 
Dne 12. 11. 2018 bylo schváleno rozšířeným kolegiem rektora rozdělení výsledku 
hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2017 s tím, že podíl k rozdělení do fondů 3. LF 
UK  činí 1 729 278,42 Kč. Ve smyslu Statutu UK a Opatření rektora č. 47/2015 podala 
paní tajemnice k vyjádření senátorům následující návrh: 
 
Výsledek hospodaření k rozdělní za rok 2017 bude v plné výši 1 729 278,42 Kč přidělen 
fondu reprodukce investičního majetku. 
Prostředky tohoto fondu mohou být použity ve smyslu Statutu UK k pořízení   



dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, k financování oprav nebo udržování 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo k převodu do fondu rezervního a 
fondu provozních prostředků. 
 
Diskuze: nebyla 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje s čl. 10, odst. 1, písmeno c) Statutu 3. LF UK   
předložené rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 a převedení do fondu 
reprodukce investičního majetku. 
Hlasování:   22, 0, 0. 
 
 
Ad 7) Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním 

programu – prof. MUDr. Šlamberová 
 
Klasické studium, stále se studenti přijímají stejným způsobem, nic se v přijímacím řízení 
nezměnilo. Prof. MUDr. Šlamberová seznámila senátory s podmínkami a postupem při 
přijímacím řízení. 
 
Do budoucna bude nutné provádět hodnocení bodové. V letošním roce proběhne přijímací 
řízení bez bodového hodnocení, hodnocení je pouze uspěl či neuspěl. 
 
Diskuze:  Hugo: zda je v řešení rozsah pracovního úvazku u doktorandů. 
Prof. Šlamberová:  bude řešeno. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje s čl. 10, odst. 1, písmeno e) Statutu 3. LF UK   
Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu. 
Hlasování:  23, 0,0. 
 
 
Ad 8)  Evaluace doktorského studia – prof. MUDr. Šlamberová 
 
Prof. MUDr. Šlamberová seznámila senátory s grafickým zpracováním evaluace doktorského 
studia, kterého se zúčastnilo 70 studentů. Na grafech prezentovala jednotlivá procentuální 
stanoviska studentů - např. nastavení systému hodnocení, vyhodnocení dotazníků, hlavní 
závěry a návrh kroků do budoucna apod. 
Diskuze:  
Renza – zda se objevil zjevný výkyv v odpovědích, např. v některém ročníku, a zda probíhá 
takováto evaluace i na jiných lékařských fakultách. 
 
Prof. MUDr. Šlamberová:  jsme určitě jedni z prvních, v budoucnu to bude povinné pro 
všechny. 
Co se týká rozdělení podle jednotlivých ročníků apod., to zatím nebylo rozpracováno a 
sledováno, bude to podrobeno dalšímu šetření a zpracování. 
 
Závěr:  



Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předloženou evaluaci doktorského 
studia. 
 
 
Ad 9)  Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská 
 
Prof. MUDr. Moťovská se z jednání omluvila z důvodu pracovních povinností časově 
kolidujících s jednáním senátu. 
 
 
Ad 10) Webové stránky pro projednávané dokumenty v Akademickém   

senátu 3. LF UK  – Metoděj Renza 
 
Metoděj Renza a MUDr. Kostrhun představili připravený program pro zveřejňování 
všech materiálů Akademického senátu pro senátory, do něhož by měli senátoři přístup a 
mohli by si materiály z tohoto webu tisknout. 
Byla by zveřejněna všechna jednání AS 3. LF UK, na stránku bude společný přístup přes 
CAS.                            
CAS – as.lf3.cuni.cz 
 
Diskuze:  
Prof. MUDr.. Rychlík – zveřejňování by mělo být časově omezeno na několik dní před 
zasedáním senátu. 
Mgr. Vácha – materiály, které jsou zařazovány do jednání mimořádně narychlo jako 
např. dnes z důvodu obdržení schválení z RUK včera, bude jejich eventuální zařazení do 
programu diskutováno těsně před zasedáním. 
 
MUDr. Kostrhun vysvětlil zamýšlený postup při změnách a opakovaných projednáváních 
téhož materiálu v doplňovaných formách zveřejňování. 
 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí prezentaci webových stránek pro 
projednávané dokumenty v Akademickém senátu 3. LF UK. 
 
 
 
Ad 11)  Udělení medaile 3. LF UK doc. MUDr. Janíkovi k jeho životnímu 

jubileu 
 
Uvedl Mgr. Vácha. Kolegium děkana a Vědecká rada 3. LF UK schválila udělení medaile 
doc. MUDr. Janíkovi u příležitosti jeho životního jubilea. Akademickému senátu je toto 
předloženo na vědomí. 
 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí udělení medaile 3. LF UK panu doc. 
MUDr. Václavu Janíkovi, CSc. u příležitosti jeho životního jubilea. 
 
 



 
Ad 12) Schválení podmínek přijímacího řízení  bakalářského 
studijního oboru v prezenční formě studia  „Nutriční terapeut“ pro 
akademický rok  2019/2020 – doc. MUDr. Dlouhý, MUDr. Marx, doc. 
MUDr. Rambousková 
 
Doc. MUDr. Dlouhý poděkoval senátorům za zařazení tohoto bodu do programu. 
Bakalářský studijní program byl akreditován 31. 10. 2018, podmínky pro přijímací 
řízení podepsal pan rektor 10. 11. 2018.  Proto nebylo možné předložit materiál 
senátorům dříve. 
 
Přijímací zkouška bude dvoukolová, v první řadě bude písemný test z biologie a chemie 
– celkem 60 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Vždy 4 možné odpovědi, jedna z nich 
správná. Celkem je možné dosáhnout 60ti bodů. 
Rozsah požadovaných znalostí z předmětů odpovídá učebním osnovám na středních 
školách. 
Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků 1. kola 
přijímací zkoušky. 
 
V druhém kole půjde o interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení 
komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu. 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 25. 
 
Garantem oboru bude doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 
 
Diskuze: 
Dus – jaký je očekáván počet zájemců? 
Doc. MUDr. Rambousková:  na 1. LF UK je to desetinásobek, zájem je veliký. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v souladu s ustanovením § 27, odst. 1, písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách v platném znění souhlasí s předloženými Podmínkami pro 
přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářského studijního 
programu Nutriční terapie v prezenční formě studia. 
Hlasování:  24,0,0. 
 
 
Různé: 
 

- pozvání na vánoční koncert 13. prosince 2018, v kostele Sv. Jana Nepomuckého, 
Praha 1, Hradčany, 

- poděkování TRIMEDu za organizaci velmi zdařilé Mikulášské besídky spojené 
s nadílkou. 

 
 
Na závěr jednání předseda Mgr. Vácha popřál všem přítomným krásné prožití vánočních 
svátků. 
 



 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
8. ledna 2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové. 
 
        
 
. 
       Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
         předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  D. Lauer 
                    
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
13. 12. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č.j. 7/8 –  81/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 18. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  12. března 2019  ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 11. prosince 2018
4. Informace děkana
5. Záměr získat od SZÚ pro fakultu budovu č. 19 s přilehlým pozemkem (parc. č.

3986/1, parc. č. 3986/3) formou bezúplatného převodu majetku – výsledek
hlasování per rollam  - Mgr. Vácha

6. Udělení pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr. Monice
Kneidlové u příležitosti jejího jubilea – výsledek hlasování per rollam –
Mgr. Vácha

7. Rozdělení prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu (programů
Progres) na rok 2019 – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha

8. Složení Disciplinární komise – MUDr. Marx
9. Evaluace výuky letního semestru 2017/2018  -  MUDr. Marx
10. Zprávy z Akademického senátu UK – prof. Moťovská (M. Vácha)

Různé 

Ad 1) Zahájení 
Přítomno bylo 18 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavil  
ještě 1 senátor, který se účastnil hlasování. 

Předseda senátu seznámil senátory s požadavkem zařadit do „Různého“ vyjádření 
senátorů k záměru udělit panu doc. MUDr. Jaroslavu Feyereislovi medaili 3. LF UK a 
pamětní list k jeho životnímu jubileu. 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni: 

za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jolana  Rambousková, CSc. 
za studentskou komoru:     Metoděj Renza 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. prosince  2018 



Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  11. prosince – zejména : 
- rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 – JUDr. Mužíková 
- podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu – prof. MUDr. 

Šlamberová 
- evaluace doktorského studia – prof. MUDr. Šlamberová 
 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 11. prosince 2018, který obdrželi e-mailem,  
připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 11. prosince 2018  byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana    

- poděkování všem členům Kolegia děkana, které pracuje jako soudržný tým, 
- k 1. 4. - úprava v kompetencích:   
       rozvoj přešel pod doc. MUDr. Poláka,  
       protože „rozvoj“ představuje objemnou agendu, bude agendu zahraničních 
       vztahů zajišťovat proděkanka doc. MUDr. Arenbergerová, 
       doc. MUDr. Dlouhý zajišťuje agendu specializačního vzdělávání,  
       agendy a kompetence jednotlivých proděkanů jsou vyvážené, 
 
- nová pracoviště fakulty – Ústav fyziologie - prof. MUDr. Šlamberová), Ústav 

patofyziologie – doc. MUDr. Polák, 
- nová pracoviště v TN budou posilou pro fakultu, výběrová řízení na vedoucí 

pracovišť probíhají, 
 
- využití prostředků MŠMT na rozvoj studia medicíny v ČJ – personální stabilizace 

teoretických ústavů, zvýšení mezd akademických pracovníků v průměru o 12%,, 
nikoliv rovnoměrně, výrazněji jsou posíleny teoretické ústavy, pracovníci s plným 
úvazkem, nikoliv s úvazky malými, jsou preferováni pracovníci, kteří se věnují, 
byť v menší míře, výzkumné práci, na teoretických ústavech došlo k mzdovému 
navýšení až o 24%, 

 
- na teoretických ústavech došlo k navýšení o 29 nových akademických 

pracovníků, na klinikách o 20 pracovníků.  Značně se snížil věkový průměr nově 
přijatých (36 let), pedagogický sbor se omladí, perspektiva do budoucích let, 

 
- investiční program MŠMT na podporu lékařských fakult – nejsou zatím známy 

finance, program začne v roce 2020, 
 
- klimatizace hlavní budovy, rozšíření prostor (nástavba na posluchárny, pokud by 

fakulta nezískala budovu č. 19), dále pak nutné záchovné práce budov Ke Karlovu 
(střechy, plášť, schody), 

 
- Donatio Facultatis Medicae Tertiae – původní termín pro podání přihlášky byl 

posunut, došly tři přihlášky kvalitních pracovníků, do 15. dubna by mělo být 
rozhodnuto,  

 
- důležité termíny 3. LF UK v roce 2019, 



 
- program PROGRES – tabulka programů, získali jsme více finančních prostředků,  

5 největších stěžejních programů přináší 83% financí 
 

- fakulta se stala členem Evropské asociace evropského vzdělávání v medicíně, - 
AMEE - bude uveden přístup k webovým stránkám organizace. 

 
Záměr:   
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)   Záměr získat od SZÚ pro fakultu budovu č. 19 s přilehlým 

pozemkem (parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3) formou 
bezúplatného převodu majetku – výsledek hlasování per rollam  
- Mgr. Vácha 

Veškeré podklady byly poskytnuty členům senátu e-mailem, hlasování metodou per 
rollam proběhlo v termínu   19. – 31. 1. 2019. 
Výsledek hlasování:  30 pro, 2 nehlasovali. 
 
Usnesení:    
Akademický senát 3. LF UK souhlasí a podporuje záměr získat od SZÚ pro fakultu 
budovu č. 19 s přilehlým pozemkem (parc.č. 3986/1, parc.č. 3986/3) formou 
bezúplatného převodu majetku. 
 
Diskuze nebyla 
Hlasování o usnesení v sále:  19, 0,0. 
 
 
Ad 6)   Udělení pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr. 

Monice Kneidlové, CSc, u příležitosti jejího jubilea – výsledek 
hlasování per rollam – Mgr. Vácha 

 
Metodou per rollam byl schvalován ve dnech 26. 2. 2019 až 3. 3. 2019 návrh na udělení 
pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu paní doc. MUDr. Monice Kneidlové, CSc., 
k jejímu životnímu jubileu. Návrh vzešel z jednání Kolegia děkana, jubileum oslaví paní 
docentka Kneidlová  v únoru letošního roku, medaile by měla být předána na zasedání 
Vědecké rady 3. LF UK dne 7. března 2019. 
 
Výsledek hlasování per rollam:  26 pro, 6 nehlasovalo. 
 
 
 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání 
nemá námitek s udělením pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr. 
Monice Kneidlové, CSc. k jejímu životnímu jubileu. 
 
Diskuze nebyla. 



Hlasování v sále:      19,0,0. 
 
 
Ad 7) Rozdělení prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu 

(programů Progres) na rok 2019 – výsledek hlasování per rollam 
– Mgr. Vácha 

 
Veškeré materiály obdrželi senátorky a senátoři s dostatečným časovým předstihem. Materiál 
byl hlasován z časových důvodů metodou per rollam ve dnech 28. 2. 2019 až 5. 3. 2019.  
Výsledek hlasování:  28 pro, 4 nehlasovali. 
 
 
Materiál prezentoval doc. MUDr. Duška, metodiku rozdělování peněz a prostředky 
navrhované na rok 2019 na jednotlivé programy. 
 
V souladu a   OR č. 16/2016 – Zásady programů Progres musí být  "Návrh rozdělení  
schválen akademickým senátem fakulty; tento každoroční souhlas může být nahrazen 
předchozím schválením dlouhodobějších obecných pravidel pro vytváření návrhu na 
rozdělení prostředků pro daný rok"   
 
Akademický senát 3. LF UK dne 23. 2. 2017 schválil (rovněž per rollam) obecné principy 
rozdělení financí mezi jednotlivé programy uskutečňované na 3. LF UK. Rozdělení, které 
je předkládáno, ve všech bodech tyto principy respektuje, nicméně vzhledem ke 
změněné metodice hodnocení bibliometrizovatelných výstupů vědy (přechod od tzv. RIV 
bodů do systému Metodiky 17+) a posunu časového rámce hodnocených publikací do 
současnosti (už odpadá dvouleté zpoždění RIV bodů) tzn. rozdělení reflektuje i 
publikace za léta 2017 a 2018, je AS 3. LF UK předložena žádost o souhlas s tímto 
rozdělením.  
 
Vzhledem k tomu, že termín stanovený JM rektorem je 8. 3. 2019, bylo hlasováno 
metodou per rollam.  
 
Naší fakultě byla podle dopisu JM rektora ze dne 12. 2. 2019 přidělena částka 
61 394 190,- Kč, kterou je zapotřebí rozdělit mezi jednotlivé programy Progres, které 
jsou na naší fakultě řešeny, přičemž toto rozdělení podle odst. 5 čl. 4 Směrnice děkana 
4/2017 podléhá schválení AS UK.  
Předložený návrh rozděluje finanční prostředky tak, aby byly přímo úměrné vědeckému 
výkonu v letech 2014 - 2018, s výjimkou progresu Q04 Právo v měnícím se světě, který 
má pouze nebibliometriziovatelné výstupy a je mu navrhována dotace 25 917,- Kč, což je 
50% částky za rok 2018. Zbytek částky (61 368 273,- Kč) byl rozdělen podle autorských 
podílů řešitelů progresu na publikacích. V letech 2014 - 2015 se tento podíl počítal podle 
Metodiky 13 (tzv. RIV bodů), v letech 2016 - 2018 podle Metodiky 17+ (podle rozdělení 
časopisů do JCR kvartilů Q1-Q4) tak, jak je uvedeno v materiálu poskytnutému 
senátorkám a senátorům.    
Uvedené rozdělení bylo jednomyslně schváleno Kolegiem děkana dne 21. 2. 2019.  
 
Diskuze:   
MUDr. Hajer – jak jsou zahrnuty patenty, užitné vzory apod. 
doc. MUDr. Trnka- financování progresů 

https://www.cuni.cz/UK-8869.html


doc. MUDr. Duška:   progresy nebudou věčně,  
prof. MUDr. Widimský: vše je ve fázi úvah a diskuzí, bude dán důraz na kvalitu, nikoliv na 
kvantitu.  
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s rozdělením prostředků institucionální 
podpory vědy a výzkumu (programů Progres) na rok 2019. 
 
Hlasování v sále:   19, 0, 0. 
 
 
Ad 8)  Složení Disciplinární komise – MUDr. Marx (byl omluven) 
Materiál, který senátorky a senátoři obdrželi s dostatečným časovým předstihem,   
prezentovala PhDr. Svobodová: 
Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na 
fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její ustanovení (jako jediné komise) 
stanoví zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění; zákon též stanoví, že 
polovinu členů komise tvoří studenti fakulty a stanoví její funkční období na dva roky - 
toto uplynulo 7. 2. 2019. 
Kolegium děkana dne 21. 2. 2019 rozhodlo navrhnout pro období 2019 - 2021 
Disciplinární komisi ve složení: 
 
MUDr. David Marx, Ph.D. 
Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. 
prof.MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 
David Lauer 
Tomáš Sychra 
Alexandra Gvozdeva 
-------------------------------- 
Náhradníci: 
MUDr. Josef Fontana 
Anna Ouřadová 
Paulo Manuel Sousa Palma 
 
Diskuze: nebyla 
Usnesení:  
Akademický senát 3. LF UK 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. 3, odst. 2 a 3 
Disciplinárního řádu UK schvaluje návrh složení Disciplinární komise 3. LF UK 
předložený na základě rozhodnutí Kolegia děkana 3. LF UK ze dne 21. 2. 2019:  
 
Hlasování:   18, 0, 1. 
 
 
Ad 9) Evaluace výuky letního semestru 2017/2018  -  MUDr. Marx (byl 

omluven) 
Prezentoval MUDr. Fontana. 
-  změna systému evaluací, 
-  zpřesnění výpočtu statistik, systém se aktualizuje každý den, 



-  novelizovaný postup pro výběr pozitivně hodnocených pedagogů, 
-  vývoj návratnosti, průměrná návratnost semestrálních evaluací, 
-  vzrostl počet předmětů, u kterých evaluace představuje alespoň 10%, 
-  vzniknou pravidla ohledně zveřejňování výstupů z evaluace, 
-  hlavní připomínky – projednání výstupů evaluací, 
-  je připravována zpráva pro rektorát – do konce března, 
-  náměty na změny a doplnění systému evaluací do budoucna, 
 
Diskuze:  nebyla (?) 
 
Závěr: 
 
1.  AS 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech evaluace výuky 
studenty za letní semestr akademického roku 2017/2018 a doporučuje, aby její 
výstupy (včetně vyučujících a garantů) byly dostupné v elektronické  aplikaci pro 
přihlášení prostřednictvím CAS. 
 
2) AS 3. LF UK podporuje kroky k vylepšení aplikace pro evakuaci a opatření 
posilující propagaci a prezentaci evaluace na 3. LF UK. 
 
Hlasování:  18, 0, 0. 
 
 
Ad 10) Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská 
Prof. MUDr. Moťovská byla nucena se z důvodu pracovních povinností mimo Prahu 
z jednání omluvit, delší blok informaci z AS UK přednese na dubnovém jednání AS 3. LF 
UK. 
 
 
Různé: 
 
1. udělení pamětní medaile a pamětního listu doc. MUDr. Jaroslavu Feyereislovi, CSc. k jeho 
životnímu jubileu. 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání 
nemá námitek s udělením pamětní medailí 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr. 
Jaroslavu Feyereislovi, CSc.   k jeho životnímu jubileu. 
 
Hlasování:  18, 0, 0. 
 
2. Doc. MUDr. Sukop – uvedl potřebu a výhody sdíleného kalendáře, pro telefony, ipady, PC, 
MAC (ev. 2 kalendářů 1) pro studenty, 2) pro vedení klinik, vyučující ……), důležitých akcí 
včetně dat konání (promoce, přijímací řízení, semináře, setkání přednostů, aktuální rozvrh pro 
studenty apod.) např. na několik měsíců dopředu, který na fakultě chybí. 
Jako příklad uvedl jednodušší zastaralou, ale funkční formu kalendáře - akcí na stránkách  
2. LF UK, 
 
3.  Mgr. Vácha prezentoval pozdrav od prof. MUDr. Moťovské, která se nemohla jednání 
zúčastnit. Na dubnovém jednání se bude věnovat především následujícím informacím: 



 
-   LF mají specifické postavení tkající se RIV bodů, které se dělily i s nemocnicí, 
-   podpora mobility – vedoucí klinik a ústavů by měli jezdit na jiná pracoviště, 
-   problém plagiátorství, 
- vznikla asociace 4 univerzit – je snaha, aby byly podporovány projekty napříč 
    těmito univerzitami, 
-  vzniká iniciativa, aby významní profesoři různých fakult UK přednášeli ze svého   
    oboru na různých fakultách UK (např. lékař na filosofii, historik na lékařské fakultě  
    apod.), pro zájemce by to představovalo možnost rozšířeného vzdělání, 
 
4.  Mgr. Vácha – poděkování TRIMEDu za organizaci a průběh plesu fakulty, 
 
5. poděkování Metoději Renzovi a MUDr. Kostrhunovi – AS 3. LF UK má v chodu webové  
     stránky – přehledná aplikace, přes kterou bude probíhat vzájemná komunikace uvnitř  
     AS 3. LF UK, 
 
6.   Daniel Dus pozval přítomné na „Bakalářský den“, který se bude konat dne 19. 3. 2019 
      v době od 15,15 – 19,00 hodin na fakultě. 
 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
9. dubna 2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové. 
 
        
 
. 
       Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
         předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, prof. MUDr. Widimský 
                    
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
19. 3. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č.j. 7/8 –   84/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 19. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  9. dubna 2019  ve 14,30 hodin v konferenčním sále 
prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 12. března 2019
4. Informace děkana
5. Hospodaření fakulty v roce 2018 – JUDr. Mužíková
6. Návrh na studentské hodnotitele pro NAÚ – Mgr. Vácha
7. Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy -

Vývojová a buněčná biologie, Molekulární a  buněčná biologie, genetika a virologie,
Imunologie  - prof. MUDr. Šlamberová

8. Udělení pamětní medaile a pamětního listu 3. LF UK prof. MUDr. Kalvachovi, prof.
MUDr. Vaňkovi a doc. MUDr. Šprindrichovi – prof. MUDr. Džupa

9. Cena časopisu VESMÍR za rok 2017/2018 – D. Lauer

Dnešní program byl doplněn ještě o  
bod č. 10 -  žádost o projednání a v případě souhlasu o schválení přiložených materiálů pro re 
akreditaci DSP "Preventivní medicína a epidemiologie" – předkladatel prof. MUDr. 
Widimský 

Různé 

Ad 1) Zahájení 
Přítomno bylo 17 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavili 
ještě 2 senátoři, kteří se účastnili hlasování. 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  MUDr. Dáňová 
za studentskou komoru:     Daniel Dus 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. března 2019 
Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 12. března – zejména: 
- dvě schvalování per rollam – převod budovy č. 19 a
- rozdělení prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu (programů

Progres).



 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 12. března 2019, který obdrželi e-mailem,  
připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 12. března 2019 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana    

- Donatio Facultatis Medicae Tertiae - letos poprvé – byly doručeny 4  kvalitní 
přihlášky - Dominika Andreánská,  Adam Chlapečka,  Jan Mizner,  Eliška Selinger,  
Výběr bude proveden do 15. 4. 2019, 
 

- výuka  fyzioterapie v Karlových Varech (bakalářské studium) – není perspektiva 
na rozjezd výuky, navrhujeme dohodu o ukončení jednání, 

 
- převod budovy č. 19 – žádný posun za poslední měsíc, proběhla kolečka na 

státních orgánech, teď  je materiál na MZ ČR, jednání děkana s ministrem bude 
18. dubna, 

 
-     jednání s FNKV o nové smlouvě a o přiblížení podmínek rozdělování financí za  
      vědu mezi nemocnicí a fakultou, zatím jednání ve třech, prof. MUDr. Arenberger, 
       vysvětlil obsah pravidel, 
 
- návrh nemocnice na společný projekt „CEATUM“ – náhrada za traumacentrum, o 

jehož výstavbu usiluje nemocnice již delší dobu, je stavební povolení, ale nenašly 
se finanční prostředky. Náhradní projekt by směřoval na peníze z EU, 
 

- působení fakulty jako znaleckého ústavu – jednotný postoj lékařských fakult  
podpořený Asociací děkanů LF – ukončit za stávajících podmínek činnost 
znaleckého ústavu s tím, že není vyloučeno se opět do seznamu přihlásit, pokud 
budou pro práci znaleckých ústavů a jeho specialistů důstojnější podmínky, 
 

- diskuze o modifikaci podmínek pro HŘ / JŘ pro hodnocení vědy, 
 

- NAÚ – udělené akreditace ORL, gynekologie a porodnictví, dermatologie (dostali 
jsme konečná rozhodnutí o akreditaci) a kardiologie (předběžné rozhodnutí je 
kladné, potvrzeno by mělo být do konce dubna). 
 

- návrhy nominací studentů pro Národní akreditační úřad, 
 

- Důležité termíny: 
21. 5.                                                     SVK 

             14., 17. a 18. 6.                                   přijímací zkoušky 3. LF UK 
             20. 6.                                                     porada přednostů 
             17. 7.                                                     promoce (MUDr.) 3. LF UK 
             27. 9.                                                     Zlatá promoce absolventů roku 1969 
             30. 9.                                                     porada přednostů 
             11. 10.                                                  Imatrikulace 3. LF UK 
             25. 10.                                                  promoce bakalářské (Bc.) 



             termín zatím není stanoven          promoce magisterské (MUDr.) 
             8. – 9. 11.                                             výjezdní zasedání 3. LF UK 
- poděkování studentům – 4 studenti získali ocenění a jedno získala prof.  
             Moťovská. Poděkování za aktivitu. 
 

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

 
 
Ad 5)   Hospodaření fakulty v roce 2018 – JUDr. Mužíková 
JUDr. Mužíková, tajemnice fakulty, předložila přehled o hospodaření fakulty v roce 2018.  
Vysvětlila položky nákladů a výnosů a výsledek hospodaření. 
 
Část provozní dotace, kterou tvoří příspěvky MŠMT, byla převedena do fondu provozních 
prostředků k zajištění činností fakulty, případně k převodu do fondu reprodukce investičního 
majetku. 
 
Došlo k výraznému navýšení osobních nákladů. Prostředky z fondu vzdělávací politiky 
určeného k navýšení kapacit LF (17,1 mil.) byly použity především k personálnímu 
posílení zejména teoretických ústavů fakulty. 
 
Zpráva auditora : bez výhrad, „poctivý a věrný“  obraz hospodaření. 
 
Diskuze:  nebyla 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK schvaluje Zprávu o 
hospodaření fakulty v roce 2018, kterou předložila a prezentovala  JUDr.  
Mužíková. 
Hlasování:  19, 0, 0. 
 
Ad 6)   Návrh na studentské hodnotitele pro NAÚ – Mgr. Vácha 
Předseda Národního akreditačního úřadu prof. Labík požádal děkana fakulty, aby fakulta 
navrhla studenty (nejlépe doktorandy) jako možné hodnotitele pro NAÚ. Úřad má dostatek 
hodnotitelů z řad pedagogů, avšak nedostatek z řad studentů. 
Na základě výzvy byli doporučeni následující  uchazeči: 
MUDr. Martina Nemčoková, MUDr. Jan Hugo, MUDr. Matěj Patzelt, MUDr. Jakub Fuksa, 
MUDr. Eva Miletínová, MUDr. Jakub Ježek, MUDr. Marek Pásek, Ivan Poledník, student  
6. ročníku 3. LF UK. 

MUDr. Fontana, který je hodnotitelem, informoval senát o činnosti.NAÚ – seznam 
hodnotitelů má asi 50 členů, na hodnocení akreditace se vybírá 5 členů, z nichž musí být 
alespoň jeden student. V oblasti všeobecné lékařství studenti ukončili činnost po ukončení 
studia, je potřeba členy doplnit. 

Závěr: 
AS 3. LF UK souhlasí  se zařazením studentů MUDr. Nemčokové, MUDr. Miletínové, 
MUDr. Páska, MUDr. Ježka a studenta 6. ročníku všeobecného lékařství Poledníka 
na seznam hodnotitelů  pro NAÚ. 



Diskuze:  nebyla 
Hlasování:  18, 0, 1. 
 
Ad 7)   Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní 

programy -  Vývojová a buněčná biologie, Molekulární a  buněčná 
biologie, genetika a virologie, Imunologie  - prof. MUDr. Šlamberová 

 
V souladu s Akreditačním řádem UK projednal AS 3. LF UK přiložené návrhy žádostí o 
udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy:  
Vývojová a buněčná biologie  
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 
Imunologie  

Návrh na udělení akreditace navrhuje Přírodovědecká fakulta UK. Doktorské studijní 
programy budou uskutečňované společně na Přírodovědecké fakultě UK, 1. lékařské 
fakultě UK, 2. lékařské fakultě UK a 3. lékařské fakultě UK. 

Diskuze: nebyla 
Usnesení:: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženými návrhy doktorských 
studijních programů Vývojová a buněčná biologie, Molekulární a buněčná 
biologie, genetika a virologie, Imunologie, které budou uskutečňované společně 
na Přírodovědecké fakultě UK, 1. lékařské fakultě UK, 2. lékařské fakultě UK a  
3. lékařské fakultě UK. 
Hlasování:  19, 0, 0. 
 
 
Ad 8)  Udělení pamětní medaile a pamětního listu 3. LF UK prof. MUDr. 

Kalvachovi, prof. MUDr. Vaňkovi a doc. MUDr. Šprindrichovi – 
prof. MUDr. Džupa (Mgr. Vácha) 

 
Senátorům byly dány k dispozici životopisy všech tří navržených zaměstnanců na 
udělení pamětní medaile a pamětního listu k jejich životnímu jubileu. 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání 
nemá námitek s udělením pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu prof. MUDr. 
Kalvachovi, prof. MUDr. Vaňkovi a doc. MUDr. Šprindrichovi k jejich životnímu  
jubileu. 
 
Diskuze: nebyla 
Hlasování:  19, 0, 0. 
 
 
Ad 9)  Cena časopisu VESMÍR za rok  2017/2018 – D. Lauer 
 
Cena VESMÍR je udělovaná Nadačním fondem student 3. LF UK, a to vždy dvěma 
studentům z každého ročníku všech prezenčních oborů v českém jazyce. Tito studenti 
vyhrávají roční předplatné časopisu Vesmír. K získání ceny jsou stanovena kriteria, která 



studenti musí splnit. Ne všichni studenti, kteří kriteria splní, však mají o předplatné časopisu 
Vesmír zájem. 
Kriteria: 
Studenti 1. – 2. ročníku: „Studijní průměr pod 2,1 a další aktivity“ 
Studenti 3. – 6. ročníku: „Umístění na předním místě v rámci SVK“  
 
V tomto roce se o cenu přihlásili a dle kritérií byli na cenu vybrání tito studenti: 
Janíková Vendula, 2. ročník oboru Dentální hygienistka 
Matraszek Veronika Viktoria, 2. ročník oboru Všeobecné lékařství 
Poloček Adam, 2. ročník oboru Všeobecné lékařství 
Křemen Jan, 5. ročník oboru Všeobecné lékařství 
Hrdličková Adéla, 5. ročník oboru Všeobecné lékařství 
Kuchtová Barbora, 6. ročník oboru Všeobecné lékařství 
 
Diskuze: nebyla 
Usnesení: 
AS 3. LF UK souhlasí s udělením Ceny časopisu VESMÍR za akademický rok 2017/2018 
studentům Vendule Janíkové, Veronice Viktorii Martaszek, Adamu Poločkovi, Janu 
Křemenovi, Adéle Hrdličkové a Barboře Kuchtové. 
Hlasování:  19, 0, 0. 
 
 
Ad 10)  Žádost o projednání a v případě souhlasu o schválení 
                přiložených materiálů pro reakreditaci DSP "Preventivní   

     medicína a epidemiologie" – překladatel prof. MUDr. 
     Widimský 
 

Jedná se o pokračování DSP "Preventivní medicína", který na UK probíhá již mnoho let a 
jemuž končí v roce 2020 akreditace. 
Podstatné změny jsou tyto:  
1. Název je rozšířen o epidemiologii, což lépe vystihuje i minulý obsah tohoto DSP, kde byla 
úspěšně obhájena řada epidemiologicky zaměřených dizertací.  
2. Z důvodu věku navrhujeme změnu osoby garanta a předsedy OR. Doc. Čelko, který má o 
tento DSP velké zásluhy, samozřejmě bude i nadále zapojen v rámci OR jako její významný 
člen i jako školitel. Novým garantem je navržen doc. MUDr. Polák, který je absolventem 
tohoto programu a bude jej dále rozvíjet. 
3. Z téhož důvodu jsou navrženy též některé další změny v personálním složení OR tak, aby 
byla vyvážena účast jednotlivých fakult a dodržen požadavek na počet externích členů OR.  
Program je společný s l. a 2. LF, bude i nadále koordinován na naší fakultě. 
 
Doc. MUDr. Čelko – program je od roku 2005, od roku 2008 je jejím předsedou. 
V programu je cca 180 studentů ze všech tří fakult, z naší nejvíce. Témata jsou  
preventivní z teoretických i klinických oborů.  Oborová rada by měla mít 30 členů. 
Diskuze:  není 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10. odst. 1, bod h) Statutu 3. LF UK  materiály 
pro reakreditaci  DSP „Preventivní medicína a epidemiologie“, 
Hlasování:  19, 0, 0. 
 
 



Různé 
1.  doc. MUDr. Trnka – ochrana klimatu – vyjádření podpory k programu studentů. 
 
Usnesení : 
AS 3. LF UK  podporuje akci studentů a studentek za klima, neboť klimatická 
změna je jedním největších problémů dneška a vyžaduje urgentní řešení. 
Diskuze: nebyla 
Hlasování: 19, 0, 0. 
Místopředseda David Lauer sdělil, že studentská komora se již k programu připojila.  
 
2.  prof. MUDr. Widimský – 14. května se bude konat softbalový turnaj. 
3.  senátor Renza – pozvání na Parník – 6. května. 
4.  prof. MUDr. Šlamberová -  pozvání na SVK. 
5.  prof. MUDr. Arenberger –  pozvání k vyšetření do stanu proti melanomu. 
6.  doc. MUDr. Toušek  pozvání – 2. května – 1. ročník v hokeji na Hvězdě od 18. hodin. 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
7. května  2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové. 
 
        
 
. 
       Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
         předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, D. Lauer, prof. MUDr. Widimský,   
JUDr. Mužíková 
                    
 
Zapsala:  Ing. Sádecká 
11. 4. 2019 
 



Č.j. 7/8 –   88/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 20. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  7. května 2019  ve 14,30 hodin v konferenčním sále 
prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:     

1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 9. dubna 2019
4. Informace děkana – MUDr. Marx (v zastoupení)
5. Návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2019 – JUDr. Mužíková
6. Žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy –

Neurovědy, Fyziologie a patofyziologie člověka, Biologie a patologie buňky,
Farmakologie a toxikologie, Lékařská biofyzika – prof. MUDr. Džupa

7. Evaluace minulého semestru – MUDr. Marx
8. Informace o přijímacím řízení – MUDr. Marx
9. Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská

Různé 

Ad 1) Zahájení 
Přítomno bylo 17 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavila 
ještě  1 senátorka, která se účastnila hlasování. 
Předseda AS 3. LF UK Mgr. Vácha přivítal prof. MUDr. Moťovskou, zástupkyni fakulty 
v AS UK, a sdělil, že se program jednání nebude měnit, pouze je potřebné z pracovních 
důvodů předkladatelů zvolit jiné pořadí projednávaných bodů. 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu dnešního jednání a ke skutečnosti, že 
jednotlivé body budou projednávány v pozměněném pořadí. 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  prof. MUDr. Jozef Rosina 
za studentskou komoru:     Jakub Fuksa 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. dubna 2019 
Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 9. dubna – zejména: 

- hospodaření fakulty v roce 2018 – JUDr. Mužíková
- návrh na studentské hodnotitele pro NAÚ – Mgr. Vácha



- žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy -  
Vývojová a buněčná biologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, 
Imunologie  - prof. MUDr. Džupa, (prof. MUDr. Šlamberová). 

 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 9. dubna 2019, který byl zveřejněn na webu  
AS 3. LF UK, připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 9. dubna 2019 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana  - v zastoupení MUDr. Marx  
 

1.  udělení cen - Donatio Facultatis Mediace Tertiae  bylo obtížné, byly  přihlášeny  
     4 kvalitní aplikace,  cenu získala Eliška Selinger a Adam Chlapeček,, dvěma ostatním 
      bylo nabídnuta spolupráce  na příslušných pracovištích, 
2. situace s převodem budovy č. 19 – pokračuje, 
3. FNKV a 3. LF podaly společně předběžný záměr na projekt CEATUM, 
4. vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů – na základě stanoviska a doporučení 

Asociace děkanů, důvodem je přetížení specialistů a podmínky zákona o znalcích a 
tlumočnících, 

5. přijímací řízení –  14. 6. testy, 17. a 18. 6.  zkoušky ústní – do šesti studijních 
programů, 

6. počty přihlášených: VL – 2385, FT – 367, DH – 384, Nutriční terapeut 97, Intenzivní 
péče – 68, Všeobecné ošetřovatelství – 306. 

 
Diskuze:   Havrda, Marx, 

- v počtu přihlášek na VL není zahrnuto anglické kurikulum, 
- letos je nárůst o něco více než vloni – navýšení přijímaných by mělo být asi o 11 

či 12 studentů, nebudou se měnit počty studijních skupin, 
- MUDr. Havrda: odchody ze studia - v českém kurikulu je to asi 10%, v anglickém 

asi 20%;  v anglickém kurikulu je ještě asi 30 studentů, kteří nemají žádný bod 
ani test, sankční komise s nimi bude jednat, podobný počet studentů nechodí 
vůbec do školy, lze předpokládat, že u některých se jedná o snahu získat povolení 
k pobytu, 

- v českém kurikulu nemá zápočet asi 12 studentů, národnosti jsou různé. 
 
Úbytek byl do loňského roku asi 11% v českém kurikulu, 20% v anglickém kurikulu. 
Nově není povoleno přerušovat studium v 1. ročníku, tzn., že studentů odchází více, 
pokud neudělají modul v 1. ročníku. 
 
Intenzivní péče – přihlášených 68, má se brát 30 studentů, snížení počtu přijímaných se 
zatím neočekává, záleží na kvalitě uchazečů, plánovaný počet se může trochu zvýšit 
nebo snížit – jde o rozhodnutí pana děkana. 
 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 
 



Ad 5)  Návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2019  – JUDr. Mužíková 

Tajemnice fakulty  prezentovala návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2019. Popsala způsob 
rozdělení financí v předložené tabulce a upozornila na významné rozdíly u některých 
nákladových i výnosových položek rozpočtu oproti roku 2018. 

V rozpočtu byly navýšeny osobní náklady. Navýšení je  financováno počínaje rokem 2018 
zejména z prostředků uvolněných vládou na posílení rozvoje lékařských fakult. V roce 2019 
je z těchto prostředků pro 3. LF UK uvolněno do  provozní  dotace  50,2 mil. Kč.   

V rozpočtu byly poníženy tržby z prodeje služeb (platby samoplátců, zahraniční studenti) v 
důsledku změny metodiky vykazování plateb od těchto studentů v souladu s účetními 
předpisy a požadavkem auditorské firmy. Rozdíly budou pokryty jednak z fondu provozních 
prostředků, který byl navýšen za tímto účelem v roce 2018 o 15 mil. Kč, a částečně z výše 
uvedených prostředků na posílení rozvoje lékařských fakult. 

Pro případ, že dojde k převodu budovy SZÚ č. 19  v letošním roce, počítá se s navýšením 
prostředků  na opravy a údržbu o necelé 3 mil. Kč. 

Diskuze:  nebyla 
Usnesení: 
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK schvaluje Návrh 
rozpočtu 3. LF UK na rok 2019, který předložila z pověření děkana tajemnice 
fakulty  JUDr.  Mužíková. 
Hlasování:   18, 0, 0. 
 
Ad 6)   Žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní 

programy – Neurovědy, Fyziologie a patofyziologie člověka, 
Biologie a patologie buňky, Farmakologie a toxikologie,  
Lékařská biofyzika – prof. MUDr. Džupa 

 
Materiály byly předány včas senátorům, a to přes senátní web, prof. MUDr. Džupa 
informoval přítomné, že všechny předkládané žádosti o reakreditace schválila Vědecká 
rada 3. LF UK. 
Zmínil rovněž potřebu posílit naše zastoupení v oborových radách, zejména v oborové 
radě Fyziologie a patofyziologie. 
 
Diskuze: 
Renza:  jaké máme zastoupení v oborové radě Fyziologie a patofyziologie. 
Prof. MUDr. Džupa:  máme tam 3 členy, chtěli bychom 5. Oborová rada má celkem 21 
členů. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s žádostí uskutečňovat doktorské studijní  
programy – Neurovědy, Fyziologie a patofyziologie člověka, Biologie a patologie 
buňky, Farmakologie a toxikologie, Lékařská biofyzika. 
Hlasování:  18 0, 0. 
 



Ad 7)  Evaluace minulého semestru – MUDr. Marx 
 
MUDr. Fontana: 

- nová aplikace výuka – je tam i sekce pro evaluace, sběr probíhá déle než bylo 
před tím, evaluace k učitelům nebo garantům, lze zasílat i e-mailem, 

- návratnost – zimní semestr – návratnost je v podstatě stabilní,  
- čísla za jednotlivé studijní programy – zhodnocení návratnosti, 
- hlavní připomínky  byly projednány Komisí pro evaluaci výuky, Komisí pro výuku 

a na zasedání AS 3. LF UK, výstupy budou zveřejněny přes CAS, 
- Evaluační komise – připomínky, co by se dalo upravit v rámci evaluace, byla 

vypracována zpráva pro rektorát, ostatní fakulty se v návratnosti od nás moc 
neodlišují, je nutné pokračovat v cíleném oslovování studentů, setkání studentů a 
garantů – zkušenosti z fyzioterapie. 

 
Diskuze:  
MUDr. Havrda: v papírové podobě byly evaluace v jiných řádech, fungovaly lépe, něco jsme 
se z nich dozvěděli. 
MUDr. Marx: v některých ročnících byla větší čísla, ale elektronické informace přicházejí 
ihned, elektronickým systémem návratnost klesá, může se změnit způsob evaluací, rozdávat 
na posledních hodinách dotazníky je zpozdilé. 
MUDr. Havrda: dříve jsme se dozvěděli, v kterém předmětu byl problém.  
MUDr. Marx: není problém udělat sběr všech informací,  je to určeno garantům a přednostům 
– detailní komentáře, 
MUDr. Fontana: nepočítáme průměrnou návratnost průběžných evaluací, pouze ty 
semestrální, 
MUDr. Marx: celý systém bude přístupný k informacím v evaluačním systému, 
Prof. MUDr. Rosina: číslo návratnosti 10% je číslo velké, jinde jsou čísla podstatně menší 
(kolem 3-5%), 
Prof. MUDr. Džupa: u některých kurzů to bylo v papírové podobě součástí kurzu na jeho 
konci, proto byla 100% návratnost, v okamžiku, kdy je to svobodné, 10% je úžasných, 
MUDr. Marx: učitelům vysoce hodnoceným byly vypláceny odměny (30 až 80 tisíc Kč)  – 
tam je zásadní návratnost evaluací, vyšší hodnocení a motivace se týká zejména mladších 
kolegů, je v zájmu, aby těch evaluací bylo hodně. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech evaluace výuky 
studenty za zimní semestr akademického roku 2018/2019 a doporučuje, aby její 
výstupy (včetně vyučujících a garantů) byly dostupné v elektronické aplikaci po 
přihlášení prostřednictvím CAS, 
2) AS 3. LF UK podporuje kroky k vylepšení aplikace pro evaluaci a opatření 
posilující propagaci a prezentaci evaluace na 3. LF UK. 
Hlasování:   18, 0, 0. 
 
Ad 8)  Informace o přijímacím řízení – MUDr. Marx 
 
Viz bod 4) Informace děkana, které v zastoupení pana děkana přednesl MUDr. Marx, 
proděkan pro studium a výuku. 
 
Diskuze: nebyla 



Závěr: 
AS 3. LF UK bere informaci proděkana pro studium a výuku MUDr. Marxe  o 
přijímacím řízení na vědomí. 
 
 
Ad 9)  Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská   
 

1. prof. MUDr. Moťovská byla opět zvolena do předsednictví senátu, zástupci naší 
fakulty jsou v AS UK aktivní, dobře v něm pracují, předsednictví senátu je úzká 
skupina, 

2. hodnocení kvality UK – prof. MUDr. Moťovská byla členkou hodnotící komise, v níž 
byly prestižní osobnosti z evropských a světových univerzit; 

3. stávající pan rektor je velmi aktivní při získávání finančních prostředků, pro vědu i 
výuku, 

4. na UK se velmi řeší otázky spojené s plagiátorstvím – mají se ustanovit komise a 
problém, jehož agenda je široká, řešit systémově, 

5. pokud bude cokoliv potřeba, neprodleně se na prof. MUDr. Moťovskou obracejte. 
 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
AS 3. LF UK bere informace přednesené prof. MUDr. Moťovskou, senátorkou 
fakulty v AS UK,  na vědomí. 
 
 
Různé 
 

1. Michenka – pozvání na Vinohradskou trojku – příští čtvrtek, bude i závod klinik, 
doprovodný program před fakultou, 

2. Renza – obdržel od prezidenta ČČK – dneska je 100 let ČČK, dostal jsem medaili 
za záchranu života. Děkuji fakultě, 

3. prof. MUDr. Džupa – za prof. MUDr. Šlamberovou – zúčastněte se SVK – prosí  
o účast – 21. května. 

4. Sychra – je 99 odevzdaných abstrakt – SVK, rekordní účast, 
5. Mgr. Vácha – poděkování TRIMEDU – za včerejší Parník. 

 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
11. června  2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové. 
 
. 
       Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
         předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  JUDr. Mužíková, prof. MUDr. Džupa,  
prof. MUDr. Moťovská 
   
Zapsala:  Ing. Sádecká 
9. 5. 2019 
 



Č.j. 7/8 –   99/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 21. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  11. června 2019  ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:     

1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 7. května 2019
4. Informace děkana – prof. MUDr. Widimský
5. Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF a TN – společné pracoviště – prof. MUDr.

Widimský
6. Cena Margaret Bertrand – doc. MUDr. Rambousková
7. Vyhlášení voleb do AS 3. LF UK 2019 – 2022
8. Návrh jmenování MUDr. Jaroslava Šráma, Ph.D. do Vědecké rady
9. Přijímací řízení 2020/2021 – MUDr. Marx
10. Udělení pamětní medaile doc. MUDr. Bednářovi a prof. MUDr. Benešovi u

příležitosti jejich životního jubilea – prof. MUDr. Džupa
11. Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – Mgr. Vácha

Různé 

Ad 1) Zahájení 
Přítomno bylo 18 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavil 
ještě 1 senátor, který se účastnil hlasování. 

Mgr. Vácha sdělil přítomným, že na dnešním jednání je potřeba projednat a hlasovat bod 
č. 9 – Přijímací řízení 2020/2021 a bod. Č. 10 – Udělení pamětních medailí doc. MUDr. 
Bednářovi a prof. MUDr. Benešovi u příležitosti jejich životního jubilea a bod 11)  
Akreditace DSP Experimentální chirurgie, který odprezentuje doc. MUDr. Duška. 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu dnešního jednání  včetně jeho 
doplnění  a program  dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem. 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Sukop 
za studentskou komoru:     Michenka 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 7. května  2019 
Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 7. května – zejména: 

- počty přihlášených uchazečů o studium, úbytky studentů v obou kurikulech, který
prezentoval MUDr. Marx,



- návrh rozpočtu na rok 2019, prezentovala tajemnice JUDr. Mužíková, 
- evaluace minulého semestru. 

 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu ze 7. května 2019, který byl zveřejněn na webu  
AS 3. LF UK, připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 7. května 2019 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana  - prof. MUDr. Widimský 

- převod budovy č, 19, všechny dokumenty jsou po souhlasu ministra zdravotnictví 
a ministryně financí připraveny k projednání vládou ČR a následnému zapsání do 
KN.  Pan děkan poděkoval JUDr. Mužíkové a JUDr. Rynešovi, kteří se ve věci 
úspěšně angažovali, 

- 17. 7. budou promoce absolventů všeobecného lékařství, 16. 7. 2019 se bude 
s novými absolventy konat rozloučení na fakultě, 

- minulý týden se konalo přijímací řízení do nového DSP Kardiovaskulární vědy, 
pětičlenná komise složená ze dvou zástupců 3. LF UK, 1 zástupce z 2. LF UK,  
1. zástupce z LF Plzeň a jednoho zástupce z IKEMu, přijala 11 uchazečů, kteří 
získali 55 až 100 bodů. 

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

 
 
Ad 5)  Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF a TN – společné 

pracoviště – prof. MUDr. Widimský 
 
Za zřízením společného pracoviště je snaha rozšířit počet klinických pracovišť, aby se 
nesnížila úroveň výuky v důsledku navýšení počtu přijímaných studentů. V TN je 
pracoviště na velmi dobré úrovni, včetně kvalitního pracoviště rehabilitace, 
 
Diskuze:  
MUDr. Hugo – dotaz ohledně širšího využití pracoviště  a odborníků,  
W.: dotaz by měl směřovat na nemocnici. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF 
UK se zřízením společného pracoviště Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF a TN 
Hlasování:   18, 0, 0. 
 
Ad 6)  Cena Margaret Bertrand – doc. MUDr. Rambousková 
 
Doc. MUDr. Rambousková připomněla podmínky pro udělení ceny: 
.  studijní průměr za celé studium do průměru  1,2, 
.  mimostudijní aktivity, kterými student přispěl k dobrému jménu fakulty. 
 
Ze šesti studentů, kteří splnili podmínky pro získání ceny, se nominovali tři  studenti: 



Alexandra Poláková, Zbyněk Pavličko a Jan Drozd.  
 
Materiály (životopisy a přehled mimoškolních aktivit) obdrželi senátoři e-mailem 
prostřednictvím webu AS 3. LF UK s časovým předstihem a mohli se s nominanty a jejich 
aktivitami seznámit. 
Studenti se postupně představili před členy Akademického senátu 3. LF UK. 
 
AS 3. LF UK odsouhlasil  tříčlennou komisi, která vyhodnotí tajné hlasování, a to ve 
složení: doc. MUDr. Rambousková, která byla zvolena předsedkyní komise, doc. MUDr. 
Trnka a Alžběta Kantorová. 
 
Zbyněk Pavličko, Jan Drozd a Alexandra Poláková postupně prezentovali senátorkám  a 
senátorům své mimoškolní aktivity.  
 
Tajná volba: 
Bylo vydáno 19 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 19 platných hlasovacích lístků..  
Výsledek tajného hlasování: 
Jan Drozd                     18 hlasů 
Zbyněk Pavličko          1 hlas 
Alexandra Polková      0 hlasů. 
O průběhu a výsledku volby byl sepsán písemný protokol. 
 
Závěr: 
Cenu Margaret Bertrand za rok 2018 získal student Jan Drozd.     
 
Předseda senátu Mgr. Vácha poděkoval a pogratuloval všem zúčastněným studentům. 
 
 
Ad 7)  Vyhlášení voleb do AS 3. LF UK 2019 – 2022 – Mgr.Vácha 
na funkční období 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022. 
 
Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS 3. LF UK“) 
vyhlašuje  volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022 
          
Volby se uskuteční    v úterý   5. 11. 2019  (9,00 – 16,00 hodin) a  
                                                        ve středu     6. 11. 2019         (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  
12. 11. 2019 – úterý  ( 9,00 – 16,00 hodin),  
13. 11. 2019 – středa ( 9,00  – 15,00 hodin), 
Případně  
19. 11. 2019 – úterý  ( 9,00 – 16,00 hodin), 
20. 11. 2019 – středa  (9,00  – 15,00 hodin). 
 



Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh, bude stanovena a 
hlasována na říjnovém jednání AS 3. LF UK. 
 
Zapisovatelka:  Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK, 
ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz, tel. 267102170. 
 
Komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu z řad pedagogů a místopředsedu 
z řad studentů. 
Návrhy na kandidáty budou členové akademické obce podávat nejpozději do 
10,00 hodin dne 30. října 2019 do volebních uren, které budou umístěny v hale 
děkanátu v průběhu měsíce září 2019. 
a)   Návrhy na kandidáty musí být podány písemně a musí obsahovat: 

- jméno a příjmení kandidáta, jeho pracoviště nebo obor studia a ročník, 
- zařazení do příslušné komory (pedagogická/studentská), 
- název části AS 3. LF UK, do které hodlá pedagog nebo student kandidovat:  

 
- akademičtí pracovníci z klinických pracovišť,  
- akademičtí pracovníci z teoretických oborů,  

       - studenti bakalářského programu,  
- studenti magisterského studijního oboru v ČJ,  
- studenti magisterského studijního programu v AJ,  
- studenti doktorského studia. 
 

b)  K podávání návrhů bude zpracován a zveřejněn (na intranetu a v hale fakulty)  
formulář, kterého bude možné využít (není však podmínkou, pokud návrh v jiné podobě 
bude obsahovat vše požadované).  
Zvoleni do AS 3. LF UK nemohou být:  děkan, proděkani a tajemník fakulty, pokud se 
nevzdají své stávající funkce.  
Návrhy podané po stanoveném termínu, návrhy podané mimo volební urnu nebo 
návrhy neobsahující všechny potřebné náležitosti nebudou do voleb 
zaregistrovány.                
Volby členů Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upravuje 
Volební řád Akademického senátu 3. lékařské fakulty. 
Diskuze: nebyla 
Usnesení 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s Volebním řádem AS 3. LF UK 
vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2019 – 2022 ve všech 
bodech předlohy. 
Hlasování:   19, 0, 0. 
 
 
Ad 8)  Návrh jmenování MUDr. Jaroslava Šráma, Ph.D. do Vědecké rady 
Doc. Stehlík rezignoval na členství ve VR z osobních důvodů. MUDr. Šrám má  
o spolupráci s fakultou zájem, je nutné doplnit počet externích členů Vědecké rady 3. LF 
UK. 
 
Volba: 
Pro tajnou volbu byla schválena komise ve složení:  doc. MUDr. Rambousková, která byla 
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zvolena předsedkyní komise, doc. MUDr. Trnka, Alžběta Kantorová. 
Hlasování:   19,0,0. 
 
Přítomno bylo v době volby 19 senátorů, bylo vydáno 19 volebních lístků, odevzdáno 19 
platných volebních lístků. 
Počtem 19 získaných kladných hlasů se stal MUDr. Šrám řádným členem Vědecké rady  
3. LF UK. 
O průběhu a výsledku volby byl sepsán písemný protokol. 
Diskuze:  nebyla 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod f) Statutu 3. LF UK MUDr. 
Jaroslava Šráma, Ph.D.  řádným členem Vědecké rady 3. LF UK. 
Hlasování: 19, 0, 0. 
 
 
Ad 9)  Přijímací řízení 2020/2021 – MUDr. Marx 
 
Návrh je předkládán na základě ustanovení § 27, odst. 1, písm. e zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 
školách v platném znění. 
Změny proti loňskému roku jsou pouze drobné (kosmetické), navýšení počtu studentů.  
Oproti rozeslanému materiálu dochází ke změně v termínu přijímacích zkoušek – datum 
zkoušek se posunuje o týden dopředu. 
 
Diskuze: 
Renza – zda byl se změnou termínu seznámen rektorát a ostatní lékařské fakulty 
v Praze, 
Doc. MUDr. Trnka: rektorát je s tím srozuměn, ostatní o tom zatím informováni nebyli, 
ale protože v roce 2020/2021 je 3. LF UK v přijímacím řízení z lékařských fakult v Praze 
první, nic se nezmění, nemělo by to tedy představovat problém. 
 
Doc. MUDr. Sukop: zda lze regulovat v přijímacím řízení počty přijatých mužů a žen. Při 
současném trendu nebude v budoucnu žádný chirurg mužského pohlaví, 
Doc. MUDr. Trnka:  možné to není. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. lékařské fakulty UK v souladu s ustanovením § 27, odst. 1, 
písm. e zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasí 
s Podmínkami pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2020/2021. 
Hlasování:  19, 0, 0. 
 
 
Ad 10)   Udělení pamětní medaile doc. MUDr. Bednářovi a prof. MUDr. 
Benešovi u příležitosti jejich životního jubilea – prof. MUDr. Džupa 
Bod prezentoval  Mgr. Vácha. 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání 
souhlasí s udělením pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr. 
Marku Bednářovi a prof. MUDr. Jiřímu Benešovi  k jejich životnímu jubileu. 



Hlasování:   19, 0, 0. 
 
AD 11) Udělení oprávnění uskutečňovat DSP Experimentální chirurgie  
                Doc. MUDr. Duška 
Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace 
pro oblast nebo oblasti vzdělávání. 
Program je společný pro 1. LF UK 2. LF UK 3. LF UK. 
Materiál byl schválen Vědeckou rasou 3. LF UK. 
Diskuze: nebyla 
Usnesení:   
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem žádosti o udělení 
oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Experimentální chirurgie, 
který bude uskutečňován společně na 1. LF UK, 2. LF UK a 3. LF UK ve spolupráci 
s Ústavem Akademie věd. 
Hlasování:  19, 0, 0. 
 
 
Ad 12)  Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců –  

          Mgr. Vácha 
Mgr. Vácha přednesl nutnost pověřit vedení AS 3. LF UK řešit neodkladné úkoly týkající 
se AS 3. LF UK v měsících, kdy se akademický senát neschází. 
Diskuze: nebyla 
Usnesení:  
AS 3. LF UK pověřuje po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF UK pro 
řešení neodkladných úkolů týkajících se AS 3. LF UK s tím, že zprávu o těchto 
situacích předloží pověření zástupci AS 3. LF UK na jeho říjnovém zasedání.  
Hlasování:  19 ,0, 0. 
 
 
 
Různé 

- Doc. MUDr. Sukop – vyslovil poděkování studentské komoře za nesouhlasné 
vyjádření ke stížnostem studenta Petrova, studenti se postavili proti kritizování 
Kliniky plastické chirurgie, 
 

- prof. MUDr. Widimský – problém řešilo Kolegium děkana, bylo konstatováno, že 
studentu Petrovovi jde o zviditelnění a bylo stanoveno, že nejlepší reakcí bude 
toto nerozebírat a na výstupy studenta nereagovat, studentovi nejde o nápravu 
věcí, ale o zviditelnění a eventuální přípravu pro nějakou politickou kariéru, 

- prof. MUDr. Anděl – reagoval na prohlášení studenta, že výuka na 3. LF UK je 
„ubohá“, přitom tady student studuje, celé vedení fakulty neustále pracuje na 
zkvalitňování výuky, tyto výroky jsou neopodstatněné, měl by předložit důkazy, 

 
- Lauer – studentská komora svým vyjádřením chtěla dát najevo, že student Petrov 

nemluví za všechny studenty fakulty. V minulosti jsme se s ním osobně sešli a 
bylo mu nabídnuto, aby řešil svoji kritiku na fakultní úrovni (buď 
prostřednictvím studentských zástupců v AS  nebo přímo sám), této možnosti 
však více nevyužil. 



- Renza – jsme připraveni s ním pravidelně a neustále jednat, aby nám mohl své 
návrhy sdělit na fakultní úrovni, 
 

- prof. MUDr. Arenberger - nemůže kritizovat něco ve výuce, co ještě neabsolvoval 
a co bude mít až příští rok, jako budoucí lékař a vědec by měl zvládat metodiku, 
nejdříve data a potom dělat závěry, 

 
- MUDr. Havrda – student svým vyjádřením a pomluvami poškozuje celou  UK –  

čl. 15  Etického kodexu UK, 
 
- Mgr. Vácha gratuloval Ivo Barabášovi, který úspěšně zakončil studium, 

 
-  dnešním dnem ukončili úspěšně studium i senátoři John Erik Anders Plate a Joud  

 Belal. 
 

 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
8. října  2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové. 
 
. 
       Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r. 
         předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  Lauer, prof. MUDr. Widimský   
Zapsala:  Ing. Sádecká 
14. 6. 2019 
 



Č.j. 7/8 – xxx/2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 22. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  8. října 2019 ve 14,30 hodin v konferenčním sále 
prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 11. června 2019
4. Informace děkana
5. Svěření nemovitosti parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3 k.ú. Vinohrady (tzv. budova B) do

správy 3. LF UK –  prof. MUDr. Widimský/v zastoupení proděkan MUDr. Marx
6. Informace o nových přednostech klinik - prof. MUDr. Widimský/v zastoupení

proděkan MUDr. Marx
7. Informace o Simulačním centru – doc. MUDr. Duška
8. Udělení pamětních medailí 3. LF UK prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.  a MUDr.

Pavlu Březovskému, MBA – prof. Džupa
9. Dopis od lékařů II. interní kliniky – Dr. Vácha
10. Schválení členů volební komise pro volby do Akademického senátu na období 2019 -

2022 – Dr. Vácha

Ad 1) Zahájení 
Přítomno bylo 20 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavilo 
ještě 5 senátorů, kteří se účastnili hlasování. 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu dnešního jednání. Program dnešního 
jednání byl schválen tichým souhlasem. 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou  komoru:  doc. MUDr. Trnka 
za studentskou komoru:      Alžběta Kantorová 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. června  2019 
Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 11. června – zejména: 

- Cenu Margaret Bertrand za rok 2018 získal student Jan Drozd,
- Vyhlášení voleb do AS 3. LF UK 2019 – 2022  na funkční období 1. 12. 2019 –

30. 11. 2022,
- Podmínky pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2020/2021.

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu ze 11. června 2019, který byl zveřejněn na webu 
AS 3. LF UK, připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 11. června 2019 byl schválen tichým souhlasem.   



Ad 4) Informace děkana  - prof. MUDr. Widimský 
Informace děkana prezentoval proděkan MUDr. Marx. 
 
Vlastnictví  budovy SZÚ: 
-  od 17. 7. 2019 je platným vlastníkem budovy + pozemku UK. 
    Posledním formálním krokem, abychom se o budovu mohli starat, je souhlas AS 3. LF 
    UK. 
    V rámci rekonstrukce  v roce 2020 budou v budově učebny, prostor pro studentské 
    spolky, studijní oddělení a dále je tam velký prostor v suterénu – lze jej využít jako  
    např. spisovnu, případně posilovnu atd.    

 
Noví přednostové od 1. 10. 2019 
     k 1. 10. 2019 byli na základě výběrových řízení byli jmenováni  přednostové  
     společných pracovišť 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice: 
 

• Neurologická klinika 3.LF UK a TN: doc. MUDr. Robert  Rusina, Ph.D. 
• Klinika revmatologie a rehabilitace 3.LF UK a TN: MUDr. Petr Kopsa 
• II. interní klinika 3.LF UK a FNKV: prof. MUDr. Ivan Rychlík 
• Ústav laboratorní diagnostiky: doc.  MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. 
• Klinika dětí a dorostu: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. 
 

Pozitivní vývoj hospodaření fakulty 
– navýšily se prostředky na nákup materiálů pro výuku, materiálů a služeb – kromě toho 
   vyplatila fakulta další čtvrtletní odměny, 
    Klinikám a ústavům byl umožněn nákup spotřebního materiálu či služeb v souvislosti  
    s výukou ve 2. pololetí 2019 nad rámec dříve přidělených limitů. 
    Vývoj umožnil vedle pravidelných výkonnostních odměn (za publikační aktivitu a za   
    výuku) i čtvrtletní odměny – rozdělení odměn v kompetenci přednostů. 
 
Důležité termíny 3.LF pro akademický rok 2019-20 
27. 9. 2019       zlatá promoce absolventů 1969 
  1. 10. 2019     porada přednostů 
11. 10. 2019     imatrikulace 3. LF UK (9,00 hodin) 
25. 10. 2019     promoce bakalářské (Bc.) 
  5. 11. 2019     promoce magisterské (MUDr.) 
  5. 11. – 6. 11. 2019  volby do AS 3. LF UK 
  8. – 9. 2019     výjezdní zasedání 3. LF UK (Tábor) 
15. 11. 2019     30. výročí 17. listopadu na 3. LF UK 
  2. 3. 2020        porada přednostů 
  1. 6. 2020        porada přednostů 
 
Změny v doktorském studiu s cílem zvýšit jeho úspěšnost  (Opatření děkana 5/2019), 
prezentovala prof. MUDr. Šlamberová: 
 
Pozitivní motivace pro včasné a úspěšné dokončení: 

• Odměny pro školitele 
• Mimořádná stipendia pro studenty (žádat již před obhajobou, aby bylo možno vyplatit 

ihned po úspěšné obhajobě – později pak již nelze !) 
 



Negativní motivace: 
• Častější hodnocení „C“ s následným ukončením studia na konci 1. ročníku pro 

doktorandy, kteří v 1. roce studia nesplní požadavky a nepřesvědčí o svém hlubokém 
zájmu.  Výběr ze tří možností – zkouška z AJ, článek v časopisu, třetí je  kurz 
metodologie (pro nemediky jej vede MUDr. Bernášková). 

    
Prevence plagiátorství 

• 15/2019: O porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání 
v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací 

• 16/2019: Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací 
• Meziuniverzitní databáze:  Theses.cz (MUNI) 
• Mezinárodní databáze: Turnitin 

Předpisy musíme zavést i na fakultě,  směrnice děkana bude manuálem, co student musí 
udělat za kroky, aby se nejednalo o plagiát. 
 
Konce akreditace těchto oborů: 
V roce 2019 končí akreditace těmto oborům: 

• Dermatovenerologie   31. 8. 2019 
• Patologie                 31. 8. 2019 
• Lékařská fyziol. a patol. Fyziologie  30. 11. 2019 
• Psychiatrie                 30. 11. 2019 
• Chirurgické obory                30. 11. 2019 
• Hygiena, preventivní lék. a epidem. 30. 11. 2019 

 
V roce 2020 končí akreditace těmto oborům: 

• Anatomie, histologie a embryologie 31. 1. 2020 
• Pediatrie                  31. 7. 2020 

Dermatologie –           31. 8. 2019, 
Patologie –                31. 8. 2019 
 
Nové akreditace pro HŘ a JŘ 
Udělení nových akreditací a reakreditací: 

• Gynekologie a porodnictví  do 17. 4. 2029 
• Otorinolaryngologie   do 17. 4. 2029 
• Kardiologie    do 5. 6. 2029 
• Dermatovenerologie  do 11. 8. 2024 
• Patologie    do 15. 9. 2029 
• Lékařská fyziol. a patol. fyziologie do 15. 9. 2029 

Stav dalších reakreditací: 
• Psychiatrie    NAÚ (komise od 17. 6.) 
• Chirurgické obory   NAÚ (komise od 25. 7.) 
• Hygiena, prevent. lék. a epidemiol. NAÚ (komise od 19. 9.) 
• Pediatrie     pro NAÚ schváleno VR 3. 10. 2019. 

 
Projekt MŠMT „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a 
pedagogických fakult VVŠ – roky 2020 – 2026 
Rekonstrukce budovy B – 1. fáze – bez zásadních stavebních změn, ve druhé už ano. 
1) Klimatizace a vzduchotechnika Budova A 
2) Rekonstrukce Budovy B 
3) Rekonstrukce schodiště Ke Karlovu 4 



4) Laboratoř neuro-autoimunitních onemocnění 
5) Radioizotopová laboratoř 
 
Rekonstrukce Budovy B  

• První fáze – realizace 2020 (úprava vnitřních prostor pro účely výuky a studia, 
zřízení studoven, případně seminárních místností, úprava exteriéru). 

• Druhá fáze – nástavba a přístavba budovy dle limitů území. 
• Zpracovávání prvotní studie možností a limitů rozvoje Budovy B. 
• Realizace: 2020 – 2026. 

 
Kniha „Lidé 3.LF UK“ 

• Publikace má představit 3. LF UK prostřednictvím „jejích lidí“. 
•  Včera – dnes – zítra. 
• Část DNES. 
• Přednostové ústavů a klinik. 
• 3 strany informací + foto. 

 
Slavnostní zasedání akademické obce 15. 11. 2019 v 16:00 hodin v prostorách 
děkanátu. 
Beseda s hlavními protagonisty sametové revoluce na naší fakultě 
Prof. Höschl , MUDr. Roithová, Doc. Svoboda, MUDr. Šoltys, Kapela NÚDZ s doc. Zachem 
 
Pozvánka na akci Boston meets Prague – Jonášova posluchárna, 9. 10. 2019  
 
Diskuze nebyla. 
Závěr:   
Akademický senát 3. LF UK bere informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)  Svěření nemovitosti parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3  
k.ú. Vinohrady (tzv. budova B) do správy 3. LF UK –  prof. MUDr. 
Widimský/v zastoupení proděkan MUDr. Marx 
 
Viz informace děkana. 
Diskuze: nebyla 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10), odst. 1), písm. a)  Statutu 3. LF UK Svěření  
nemovitosti parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3 k.ú. Vinohrady (tzv. budova B) do 
správy 3. LF UK. 
Hlasování:    24, 0, 0. 
        
 
Ad 6)   Informace o nových přednostech klinik - prof. MUDr. Widimský/ 

    v zastoupení proděkan MUDr. Marx 
 
Viz informace děkana. 
Diskuze: nebyla 
Závěr:   



AS 3. LF UK bere na vědomí informaci děkana o obsazení funkce přednostů  
společných klinik 3. LF UK a TN. 

 
 
Ad 7)    Informace o Simulačním centru – doc. MUDr. Duška 
Po schválení podstatné změny se zásahem do právního aktu řídícím orgánem bylo 
schváleno (ex ante) a vyhlášeno nadlimitní výběrové řízení na vybavení centra s 
uzávěrkou nabídek 5. listopadu. Simulační centrum bude lokalizováno ve 2. patře 
v prostorách bývalé úložny a ve výukových prostorách FNKV bude 7 satelitních center - 
blíže ke studentům, při jejichž vybavování bylo po většině  vyhověno požadavkům 
jednotlivých klinik. Stavební úprava centrální simulační místnosti na děkanátu bude 
ukončena do konce října, zprovoznění je v plánu od letního semestru.   
Diskuze nebyla. 
Závěr:   
AS 3. LF UK bere na vědomí informaci  doc. MUDr. Dušky o Simulačním centru na  
3. LF UK a FNKV. 
 
 
Ad 8)  Udělení pamětních medailí 3. LF UK  
             prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.  a MUDr. Pavlu Březovskému,  
             MBA – prof. Džupa 
Návrh předkládá pan děkan, oba  jmenovaní se výraznou měrou zasloužili o přípravu 
vedoucí k realizaci převodu budovy B na Univerzitu Karlovu. Převod budovy a pozemků 
byl vyřešen jako transakce ve veřejném zájmu. 
Diskuze: nebyla 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání 
souhlasí  s udělením pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu prof. MUDr. 
Věře Adámkové, CSc.  a MUDr. Pavlu Březovskému, MBA. 
Hlasování:  25, 0, 0. 
 
 Ad 9)    Dopis od lékařů II. interní kliniky – Dr. Vácha 
30. 9. 2019 byl předán Mgr. Váchovi dopis lékařů II. Interní kliniky – proti záměru 
slučování  I. a II. interní kliniky, které v současné době vede prof. MUDr. Rychlík, podle 
nich jde o nekoncepční řešení. Dopis je na webu. 
 
Diskuze:   
Prof. MUDr. Rychlík k situaci sdělil, že prof. MUDr. Kršek odešel  nečekaně, bylo potřeba 
řešit koncepci interního lékařství FNKV. K řešení stavu byla ustavena  komise (děkan, ředitel 
FNKV doc. MUDr. Grill, + lékaři), komise jednala v průběhu celých prázdnin, pan děkan 
shrnul závěry začátkem září – komise doporučila sloučení klinik,  současně byl vyhlášen 
konkurz na přednostu II. interní kliniky, Do konkurzu se přihlásil prof. MUDr. Rychlík a 
zvítězil v něm. 
Prof. MUDr. Anděl sdělil, že  byl členem této komise a podle něho slučování nemá žádný 
důvod. Nebyly k tomu žádná data, ani z vědy ani z výuky a komise mohla pracovat déle. To 
nebylo zohledněno.  
 
Nejsložitější, co čeká prof. MUDr. Rychlíka, je zcela jiná koncepce obou klinik, Stávající 
koncepce se budovala asi přes dvacet let, zejména mladší lékaři kliniky se obávají, že zmizí 



granty a další, je potřeba o tom diskutovat a dívat se na celý proces z hlediska péče o 
pacienty, ale i na podmínky pro vědu a výzkum a prácí lékařů. 
Doc. MUDr. Trnka:  jde o komplikovanou záležitost – navrhuje přesunout to na další 
jednání, pozvat zástupce pisatelů dopisu. Předsednictvo senátu se seznámí se vším a pokusí se 
vypracovat nějaké stanovisko, pan děkan by se měl vyjádřit. 
Prof. MUDr. Rychlík – doporučuje zeptat se odpůrců sloučení klinik za měsíc, zda trvají 
na obsahu svého dopisu, s personálem mluví dostatečně, vyjadřuje naději, že mladí 
lékaři změní stávající názor. 
      
Závěr:   
AS 3. LF UK bere na vědomí informace uvedené v dopise lékařů II. interní kliniky 
přednesené Mgr. Váchou a příspěvky diskutujících.   
 
 
Ad 10)  Schválení členů volební komise pro volby do Akademického 
senátu na období 2019 - 2022 – Dr. Vácha 
Dobrovolníci do volební komise na volby do Akademického senátu 3. LF UK 
 
Pedagogická komora 
1. MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D., Ústav histologie a embryologie 
2. doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.,  Ústav fyziologie 
3.  RNDr. Ivana Petríková, Ph.D., Ústav fyziologie  
4.  doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské  
      informatiky 
5.  MUDr. Eva Lahodová, Ústav jazyků 
6.  MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika 
 
Studentská komora 
1.  Jiřina Martinů, 2. ročník, všeob. 
2.  Tadeáš Brabec, 4. ročník, všeob. 
3.  Martin Macháček, 2. ročník, všeob. 
4.  Anna Krejčová - individuální studijní plán (meziročník mezi 1. a 2. 
      ročníkem, všeob.) 
5.  Lucie Hrubá - 1. ročník, všeob. 
6.  Vadim Kablukov - 1. ročník, všeob. 
7.  Veronika Koudelková – 3. ročník, všeob. 
8.  Michal Pancák – 2. ročník, všeob. 
9.  Eliška Máchová – 1. ročník, nutriční terapie            
 
Diskuze: nebyla 
Usnesení: 
AS 3. LF UK schvaluje jména členů volební komise pro volby do A 3. LF UK na období 
2019 – 2022 v souladu s předloženým seznamem jmen. 
Hlasování:  24, 0, 0.  
 
 
Různé 
1. 



Doc. MUDr. Trnka – UK podepsala partnerskou smlouvu s firmou Home Credit – hlavní 
partner UK a zároveň se obě strany zavazují vyhnout se krokům, které by mohly 
poškodit obě strany. 
To jde proti akademickým svobodám – bude se tím zabývat  AS UK, neboť tento krok 
pana rektora nebyl se senátem konzultován. 
MUDr. Havrda- UK vydá prohlášení, UK nelimituje právo pracovníků, pokud někde 
prezentují svůj názor, pokud vedení univerzity potřebuje dát najevo, že to není oficiální 
názor univerzity 
Prof. MUDr. Anděl- stanovisko Vědecké rady – může přijmout své stanovisko, potom už 
to není názor jednoho člověka, ale určité sekce univerzity. 
Prof. MUDr. Toušek  – byla tato záležitost projednána v AS UK? 
MUDr. Havrda  – nebyla. 
Senátor Renza – už jsme podali žádost, aby tato skutečnost byla zařazena na jednání AS 
UK. 
Senátoři se dohodli, že se tomuto tématu budou věnovat na příštím zasedání AS 3. 
LF UK. 
 
2. 
Doc. MUDr. Duška – vyjádřil poděkování pí Radce Tiché – za organizování letní školy, 
kterou bude příští rok organizovat Kodaň. 
 
3. 
Mgr. Vácha -  vyzval senátorky a senátory k účasti na posledním jednání AS 3. LF UK ve 
stávajícím složení, které se bude konat v listopadu po volbách do AS 3. LF UK a po 
výjezdním zasedání. 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
12. listopadu 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 
Königové. 
 
        
. 
        Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
              předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura:  Mgr. Vácha, David Lauer, doc. MUDr. Votava, doc. MUDr. Duška 
 
 
12. 10. 2019 



Č.j. 7/8 – /2016 - 2019  3. LF UK  

Zápis z 23. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  12. listopadu 2019 ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 

Program:      
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 8. října 2019
4. Informace děkana
5. Přijímací řízení pro studenty doktorského studijního programu – prof. MUDr.

Šlamberová
6. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx
7. Vystoupení MUDr. Evy Krauzové v souvislosti s dopisem zaslaným Akademickému

senátu 30. září 2019
8. Shrnutí práce Akademického senátu za funkční období, předání Pamětních listů,

Výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období
od 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022 – Mgr. Vácha

Ad 1) Zahájení 
Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavili 
ještě 2 senátoři, kteří se účastnili hlasování.  
Mgr. Vácha přivítal všechny přítomné včetně několika nově zvolených senátorů, kteří se 
jednání senátu zúčastní jako hosté. 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu dnešního jednání. Program dnešního 
jednání byl schválen tichým souhlasem. 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 

Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou  komoru:  prof. MUDr. Petr Toušek 
za studentskou komoru:      Jakub Slezák 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. října  2019 
Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 8. října – zejména: 
- svěření nemovitosti parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3 k.ú. Vinohrady (tzv. budova B) do

správy 3. LF UK , získání budovy B,
- informace o nových přednostech klinik,
- přehled akreditací oborů, u kterých je nezbytné žádat o novou akreditaci.

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu ze 8. října 2019, který byl zveřejněn na webu 
AS 3. LF UK, připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 8. října 2019 byl schválen tichým souhlasem.   



Ad 4) Informace děkana  - prof. MUDr. Widimský 
 

- poděkování končícím členům Akademického senátu za jejich práci, 
 

- na výjezdním zasedání proběhla debata na téma, kdo je a kdo není akademický 
pracovník ve smyslu zákona. V souladu se zákonem jsou akademickými 
pracovníky  zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou 
tak vědeckou činnost. 

      Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti,  
      asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na  
      pedagogické činnosti. 
       Místa akademických pracovníků na veřejné vysoké škole se obsazují na 
       základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit při  
       opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem,  
       jde-li o obsazení jím zastávaného místa. 
       Akademickým pracovníkem 3.LF UK není ten, kdo činnost na fakultě vykonává na 
       základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
- bude připravován kariérní řád, 
 
- Celkový výstup posíleného přijímacího řízení na všech 8 LF v ČR – přijatých 

studentů do 1. ročníku bylo 3766, zapsaných 2297,  v letošním roce nárůst o 22% 
vzhledem k podpoře od státu. 

- Ekonomický vývoj fakulty 2017-2019 - je příznivý: nárůst příjmů (vyšší podpora od 
státu + více získaných projektů) i výdajů (nejvíce na mzdy – vzniklo 23 nových 
úvazků rozdělených mezi 113 nových pracovníků) v roce 2019 (proti roku 2017) bude 
činit téměř 100 mil. Kč. Hospodaření je vyrovnané, fakulta je bez dluhů. 

- Vývoj počtu nově přijatých doktorandů 
Nově zapsaných do 1. ročníku: v roce 2014 - 63, v roce 2017 – 48, v roce 2019 – 
93. Počet všech zapsaných doktorandů (všechny ročníky): v roce 2014 – 287, 
v roce 2017 - 335, v roce 2019 – 391. 
 

- - podpora plesu 
-       společný děkanský den se 2. LF – v říjnu 2020, 
-       setkání všech LF v Mariánských Lázních, 
-       pozvání na vánoční koncert 18. 12. 2019, 
-       podzimní evaluace publikací, 
-       vydání vyhlášky MZ o zkouškách po kmeni, 
-       kontroly prací k prevenci plagiátorství, nové softwarové  programy, 
-       zpřísnění výstupního hodnocení doktorandů na konci 1.ročníku, 
-       zpráva o proběhlém výjezdním zasedání v Táboře, 
-   slavností zasedání akademické obce – 15. 11. 2019 od 16,00 hodin.   

  Beseda s hlavními protagonisty sametové revoluce na naší  fakultě:  Prof. Höschl, 
  MUDr. Roithová, Doc. Svoboda, MUDr. Šoltys,  
  zahraje kapela NÚDZ s doc. MUDr. Zachem. 

Diskuze: 
Mgr. Vácha:  k definici akademického pracovníka ve smyslu zákona:  tuto problematiku 
jsme před volbami konzultovali s dr. Stašou z Legislativní komise RUK, od něhož jsme 
dostali písemné vyjádření, které bylo rozesláno všem zaměstnancům. 
 



Ad 5)  Přijímací řízení pro studenty doktorského studijního programu 
– prof. MUDr. Šlamberová 

Prof. MUDr. Šlamberová -  předložila podklady, 11 studijních programů,  níže uvedených 
v usnesení.  Sdělila, že v rámci přijímacích pohovorů musí být předem stanoveny bodové 
stupnice a předem stanoven minimální počet bodů pro přijetí ke studiu. Podmínky ke 
studiu určuje oborová rada v čele s garantem programu. Naše fakulta určuje podmínky 
pro přijímací řízení pro doktorský studijní program Preventivní medicína a 
Kardiovaskulární vědy. Ostatní přejímáme od garantů ostatních fakult v rámci 
Doktorského studijního programu v biomedicíně. 
Materiál prošel schvalováním na rektorátě, jde o finální podobu materiálu. 
Diskuze: není 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje podle čl. 10 odst. 1 písm. e) Statutu 3. LF UK 
podmínky pro přijetí ke studiu pro přijímací řízení pro akademický rok 
2020/2021 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a 
kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v 
českém a anglickém jazyce těchto studijních programů  
-          Biochemie a patobiochemie   
-          Biologie a patologie buňky 
-          Experimentální chirurgie  
-          Farmakologie a toxikologie 
-          Fyziologie a patofyziologie člověka 
-          Lékařská biofyzika  
-          Kardiovaskulární vědy 
-          Neurovědy  
-          Preventivní medicína  
-          Imunologie 
-          Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 

Hlasování:      23, 0, 0.   

 
Ad 6)   Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx 
 
Předkládaný návrh vychází z pravidel stanovených Stipendijním řádem UK a z aktuální výše  
stipendijního fondu fakulty. Návrh byl projednán a schválen Kolegiem děkana 3. LF UK dne 
7.11.2019. 
V souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK a s Pravidly pro přiznávání stipendií na 3. LF 
UK předkládá děkan Akademickému senátu fakulty k vyjádření své rozhodnutí o přiznání 
prospěchových stipendií za vynikající studijní výsledky. 
Studenti jsou na základě citovaného předpisu rozděleni do 6 skupin: 
A – všechny bakalářské studijní programy 
B1 – Mgr. program 2. ročník 
B2 – Mgr. program 3. ročník 
B3 – Mgr. program 4. ročník 
B4 – Mgr. program 5. ročník 



B5 – Mgr. program 6. ročník1 
Z ustanovení Stipendijního řádu UK vyplývají pro fakultu následující povinnosti: 
a) stipendium se v každé skupině musí přiznat prvním deseti procentům studentů (řazeno dle 
prospěchu) 
b) minimální výše stipendia je 10.000 Kč, maximální výše stipendia je 50.000 Kč 
Stipendia se vyplácí z účelových prostředků – ze stipendijního fondu, který se vytváří 
vybranými poplatky za delší studium. Ve stipendijním fondu je ke dni 5. 11. 2019 suma 
3.329.090 Kč. 
Na základě výsledků uplynulého akademického roku vychází počty studentů takto: 

 
Skupina 

 
Průměr do 

 
Počet studentů 

 
% studentů 

 
A 

1,00 
1,38 

2 
22 13,04% 

B1            1,00 
1,25 

             12 
18 

      10,95% 

 
B2 

 
1,00 

 
43 

 
19,20% 

 
B3 

1,00 
1,29 

6 
17 

 
10,22% 

 
B4 

1,00 
1,33 

4 
33 

 
17,79% 

 
B5 

1,00 
1,13 

16 
25 

 
20,92% 

Celkem               198  
 
 
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 v 
akademickém roce 2018/2019    24.000 Kč a 14.000 Kč 
 
 
Academic Senate of 3. MF CU in accordance with art. 4, par. 4 of the Bursary Code 
of Charles University consents to the Dean´s proposal on the amount of bursary 
for excellent study results in the academic year 2018/2019   24 000 and 14 000 
Czech Crowns 
 
Hlasování: 23, 0, 0. 
 
 
Ad 7) Vystoupení MUDr. Evy Krauzové v souvislosti s dopisem 

zaslaným Akademickému senátu 30. září 2019 
 
Vystoupení se týkalo postoje některých lékařů II. interní kliniky k zamýšlenému záměru 
na sloučení I. a II. Interní kliniky. 

                                                 
 



V létě po ukončení pracovního poměru přednosty prof. MUDr. Krška se skupina lékařů 
vymezila dopisem zaslaným všem členům ustanovené pracovní komise a vedení 
nemocnice proti záměru na sloučení klinik. Nastalou situaci nevnímali jako nutnost pro 
řešení změny koncepce. 
 
Kliniku pokládají stále za stabilní, se stabilním kolektivem, kde většina kolegů pracuje na 
poloviční úvazek a kombinuje svou činnost s vědeckou prací. Stávající koncepce je 
funkční a atraktivní, byla budována řadu let. Proto setrvávají na zachování II. Interní 
kliniky. 
Podle jejich názoru je potřeba nejdříve koncepci sloučení klinik propracovat a snažit se 
udělat vizi této organizační změny.  Vyslovili obavy, že základní pilíře II. interní kliniky 
budou ohroženy ve své kvalitě.  
Další ze zúčastněných lékařů sdělil, že se obracejí na nezávislého „pozorovatele“ 
s důrazem na udržení stávající kvality vědecké práce a kvality výuky. 
 
Diskuze: 
Doc. MUDr. Trnka:  
dotaz na děkana – jaký je plán postupu. 
 
Děkan:   
Zatím nebyl předložen (ani vytvořen !) žádný konkrétní návrh na sloučení klinik, je to 
zatím úvaha, která není rozpracována do podoby konkrétního návrhu. Proto t.č. nevidím 
žádný důvod, proč by se tím měl zabývat AS 3. LF. Ředitelem FNKV a děkanem 3. LF byla 
ustavena 9 - členná komise, z níž 6 členů podpořilo myšlenku budoucího sloučení obou 
klinik. V závěrech komise je výslovně doporučeno zachování II. interní kliniky a naopak 
převedení současné I. interní kliniky pod II. interní kliniku). Případným sloučením klinik 
by tedy v žádném případě nezanikla II. interní klinika, naopak by její role byla významně 
posílena. Oba ředitelé nemocnice (předešlý doc. MUDr. Grill i současný prof. MUDr. 
Arenberger) jakožto i děkan 3. LF takový krok považují za racionální. Z pohledu fakulty 
je II. interní klinika vynikajícím výzkumným i výukovým pracovištěm, naopak I. interní 
klinika svými výzkumnými aktivitami zaostává. To však může souviset i s tím, že  
I. interní klinika má větší díl rutinních povinností v rámci nemocnice. Hlavní impuls 
k úvahám o sloučení obou klinik vzešel z problémů s provozem interních oborů (kromě 
kardiologie a hematologie) v rámci nemocnice, nikoli fakulty. Výběrové řízení vyhrál 
prof. MUDr. Rychlík, byl jmenován přednostou II. interní kliniky na dva roky a po tu 
dobu povede obě kliniky a bude připravovat koncepci jejich budoucího sloučení.  Ta 
bude předložena nejprve řediteli FNKV a děkanovi 3. LF. Pokud ji ředitel a děkan 
podpoří, následně ji pak děkan předloží Akademickému senátu 3. LF UK. Děkan též 
senátory seznámil s řešením interních oborů v dalších fakultních nemocnicích – pouze 
Hradec Králové a VFN mají stejný počet (4) interních klinik jako FNKV. Všechny ostatní 
fakultní nemocnice v ČR stejně jako většina velkých krajských nemocnic mají interní 
kliniky (či oddělení) jen dvě, max. tři. I v tomto kontextu se tedy uvažovaný krok jeví 
jako racionální. 
 
Prof. MUDr. Rychlík:   
 
K zaslanému materiálu se vyjádřil již na minulé schůzi AS. Nyní shrnuje vybrané body: 
 



- postupně hovořil se všemi vedoucími lékaři jednotlivých oborů a oddělení na II. interní 
klinice, hovořil podrobně již i se skupinou lékařů – studentů PGS. Potvrdil, že tato 
komunikace bude kontinuální, nikoli jednorázová; 

 
- na všech jednáních vysvětlil svůj postoj k jednotlivým problémům. Opakovně 

deklaroval, že navrhované změny se prakticky nedotknout současných PGS studentů, 
že jejich zapojení do nemocniční práce bude jen do výše jejich úvazku u FNKV, resp. 
výukových aktivit do výše úvazku u 3. LF; 

 
- opakovaně deklaroval, že nový systém zapojení pracovníků do nemocniční činnosti  

musí být spravedlivý, rovný, čitelný, přímočarý, průhledný a jednoduše 
kontrolovatelný; 

 
- nová koncepce interních oborů je založena na dalším budování/rozvíjení oborově 

orientovaných divizí, které budou mít vyšší míru autonomie stran své odbornosti a 
rovné/spravedlivé postavení stran povinností k obecně interní problematice (příjem 
rajónních pacientů, interní konsiliární činnost, práce na CPIKu); 

 
- nová koncepce by měla převzít a sjednotit to, co na klinikách funguje lépe než jinde;  
 
- nová koncepce by měla být zajímavá nejenom pro mladé lékaře a lékaře na pozici PGS, 

ale i pro budoucí absolventy LF - pokud klinika bude sjednocena a bude úzká 
spolupráce s III. interní kardiologickou klinikou, je to dobrý předpoklad pro komplexní 
a systematické vzdělávání na poli všeobecné interny i na poli jednotlivých podoborů. 
Tento systém by měl umožnit jak časnou oborovou specializaci zakončenou atestací, 
tak i široké vzdělání na poli interního lékařství, 

 
- PGS a absolventi se budou moci zaměřit podle svého rozhodnutí na svou další činnost, 

ať již vědeckou či edukační tak i na praktickou interní medicínu. 
 
Pokud jde o bezprostřední postup:  
- sjednocení klinik musí schválit AS na návrh děkana. Do doby podání tohoto návrhu se 

nezmění dosavadní způsob práce jak na I., tak na II. interní klinice, včetně jejich 
organizačních struktur;   

- procesu sjednocení musí předcházet vytvoření koncepce dalšího rozvoje interního 
lékařství. Tato koncepce se aktuálně tvoří, podílí se na ní i současní lídři jednotlivých 
oborů, jako záruka spravedlivého postavení jednotlivých podoborů interního lékařství; 

- nová koncepce má ambici řešit i podobory interního lékařství aktuálně nezastoupené 
ve FNKV (např. plicní lékařství); 

- proces sjednocení musí být proveden rozvážně, nesmí vést k eskalaci personálních 
problémů, boření funkčních týmů; 

- sloučení I. a II. interní kliniky by mělo zatraktivnit pozici fakulty i nemocnice; 
- v diskuzi na všech úrovních bude pokračováno. 
 
MUDr. Hugo: 
dotaz, zda bude zlepšena situace v dostupnosti pneumologie a revmatologie ve FNKV. 
 
Prof. MUDr. Rychlík: 
 je společná vize, aby ta interna byla kompletní. 



 
Doc. MUDr. Trnka: 
Vznesl požadavek, aby na některém z příštích jednání AS 3. LF UK představil děkan 
nebo prof. MUDr. Rychlík vizi sloučení, aby se už senát i akademická obec mohla tímto 
více zabývat.  
 
MUDr. Krauzová   
vznikla komise pro sloučení interních klinik, vnímáme na klinice, že návrh konkrétně 
existuje, dosud nám není známo, jak by to mělo konkrétně vypadat a jaký je důvod ke 
sloučení klinik. Problém je sice na centrálním příjmu, ale nevnímáme to jako důvod pro 
sloučení klinik. 
 
Prof. MUDr. Gürlich 
Podpořil záměr sloučení, který by se mu líbil víc než stav stávající, a uvedl, že by prof. 
MUDr. Rychlík měl dostat šanci. Uvedl, že dříve byly v nemocnici tři chirurgické kliniky a 
jejich sloučení v jednu byl určitě krok správným směrem. Jde o to, udělat medicínu ve 
FNKV lepší. 
 
Děkan:  
dnes vedeme debatu předčasně, viděl jsem předložený záměr komise, prof. MUDr. 
Rychlík dostal dva roky na uskutečňování uvažovaného záměru. Diskutujme to, až bude 
předložen komplexní návrh včetně poznatků z provozu. 
 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere informace přednesené MUDr. Evou Krauzovou a 
diskuzní příspěvky na její vystoupení reagující na vědomí. 
 
 
Ad 8) Shrnutí práce Akademického senátu za funkční období, předání  

  Pamětních listů, Výsledky voleb do Akademického senátu  
  3. LF UK na období od 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022 – Mgr. Vácha 

Velké poděkování všem dobrovolníkům jak z řad pedagogů, tak studentů.  
 
Na průběhu voleb se podíleli: 
Členové – pedagogičtí pracovníci: 
1. MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D., Ústav histologie a embryologie, 
předsedkyně, 
2. doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 
3. MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika 
Náhradníci: 
4.  MUDr. Eva Lahodová, Ústav jazyků 
5. doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Ústav fyziologie 
 
Studenti: 
Členové: 
1.  Anna Krejčová - individuální studijní plán (meziročník mezi 1. a 2. ročníkem, všeob.),    
      místopředsedkyně, 
2.  Lucie Hrubá - 1. ročník, všeob. 
3.  Vadim Kablukov - 1. ročník, všeob. 



 
Náhradníci:  
4.  Michal Pancák – 2. ročník, všeob. 
5.  Tadeáš Brabec, 4. ročník, všeob. 
 
Výsledek voleb – zveřejněn na webu a rozeslán všem zaměstnancům a studentům: 
senátoři zvolení do Akademického senátu 3. LF UK na volební období 2019 - 2022 ve 
volbách konaných ve dnech 5. a 6. listopadu 20l9 
 
STUDENTI 
Magisterského studijního oboru v českém jazyce 
288 Sychra Tomáš 
272 Lauer David 
 
Magisterského studijního oboru v anglickém jazyce 
214 Sousa Palma Paulo Manuel 
195 Berentsen Ruben Svela 
 
Bakalářských programů 
103 Vernerová Kateřina 
97 Koudelková Kateřina 
 
Doktorského studijního programu 
218 Fuksa, MUDr. Jakub 
139 Pinkasová, MUDr. Tereza 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
251 Grygarová Kateřina 
250 Renza Metoděi 
185 Skamene Stanislav 
184 Horák Martin 
182 Cieslar Ondřej 
171 Atakhanova Anora 
162 Hrdlička Filip 
157 Kagasov Samuel 
 
AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI: 
 
Klinická pracoviště 3. LF UK - pořadí podle počtu obdržených hlasů 
75 Toušek Petr prof., MUDr., Ph.D. III. interní kardiologická klinika 
75 Votava Felix doc., MUDr., Ph.D. Klinika dětí a dorostu 
70 Havrda Martin MUDr. I. interní klinika 
66 Džupová Olga Doc. MUDr., Ph.D., Klinika infekčních nemocí 
62 Gojda Jan MUDr., Ph.D. II. interní klinika 
60 Bankovská Motlová Lucie prof., MUDr., Ph.D., Klinika psychiatrie a lékařské 
      psychologie, oddělení lékařské psychologie 
57 Novák Jan doc., MUDr., Ph.D., Interní hematologická klinika 
56 Hajer Jan MUDr., Ph,D. II. interní klinika 
 
Teoretická pracoviště 3. LF UK - pořadí podle počtu obdržených hlasů 



105 Vácha Marek Mgr. et Mgr., Ph.D., Ustav etiky a humanitárních studií 
7I Bernášková Klára MUDr., CSc., Ustav patofyziologie - Karlov 
68 Svobodová Hana PhDr., Ph.D., Ústav ošetřovatelství 
51 Dáňová Jana MUDr. Ustav epidemiologie a biostatistikv 
48 Čelko Alexander, Martin, doc., MUDr., CSc., Ústav epidemiologie a biostatistiky 
48 Rambousková Jolana doc., MUDr., CSc., Ústav hygieny 
47 Fontana Josef MUDr. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 
45 Trnka Jan doc., MUDr., Ph,D., Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 
 
Závěr:  
Mgr. Vácha:   poděkoval všem senátorkám a senátorům za odvedenou práci a poděkoval 
tajemnici AS 3. LF UK. Akademický senát pracoval  v souznění, nebyly tu žádné osobní 
problémy, senát pracoval i v souzněním s vedením fakulty. 
Senátorky a senátory vyzval k vyzvednutí  Pamětních listů u tajemnice senátu. 
  
Různé 
1.   Sychra představil nápad  senátorky Kantorové, aby členky a členové AS 3. LF UK 
navštívili společně divadelní představení  Škola žen dne 5. 12. 2019 od 19,00 hodin, 
každý se bude moci přihlásit na listinu, která bude kolovat,  případně dodatečnou 
odpovědí  na rozeslaný e-mail, pozvání platí i pro doprovod. 
Poděkování předsednictvu– za čas a podporu. 
 
Mgr. Vácha poděkoval Sychrovi a Kantorové  – bude to milé rozloučení s kolektivem.  
 
2.  Lauer – pozval přítomné na setkání k 30. výročí sametové revoluce dne 15. 11. 2019 
a dále na Mikulášskou besídku, která se bude konat 10. 12. 2019. 
Dále pak poděkoval všem členům senátu, za tři roky práce a spolupráce s pedagogickou 
komorou, poděkoval předsednictvu a zároveň panu děkanovi a Kolegiu děkana. Vyslovil 
poděkování rovněž bývalému Kolegiu děkana a senátorům, kteří dnes již senátory 
nejsou, ale v senátu pracovali. 
Na fakultě ocenil rodinnou atmosféru, spolupráci mezi pedagogy a studenty – celé 
funkční období Akademického senátu 3. LF UK bylo toho důkazem. 
 
Děkan – poděkoval odstupujícímu senátu i za práci i za zvolení do funkce děkana, popřál 
všem hodně úspěchů osobních i pracovních. Spolupráce Kolegia děkana a senátu byla 
velmi dobrá. 
Popřál všem krásný závěr kalendářního roku.      
  
. 
        Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
              předseda AS 3. LF UK 
 
 
Korektura:   
Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, D. Lauer, prof. MUDr. Widimský,  
prof. MUDr. Šlamberová, prof. MUDr. Rychlík. 
 
14. 11. 2019 
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Zápis ze zasedání Akademického senátu 3. LF UK č. 1, které se konalo dne 13. prosince 2016 v konferenčním sále č. 223 na děkanátu  3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 ve 14,30 hodin





Přítomní senátoři a hosté:    viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina



Program:

1.  Zahájení – MUDr. Hubičková

2.  Přivítání senátorek a senátorů nového Akademického senátu 3. LF UK – děkan

3. Představení senátorů

4. Tajná volba předsedy Akademického senátu 3. LF UK

5. Tajná volba místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK

6. Určení skrutátorů

7.  Stipendia za vynikající studijní výsledky – děkan

Různé



Ad 1)  Zahájení

Zasedání zahájila, všechny senátorky a senátory, děkana, proděkany  a hosty uvítala MUDr. Hubičková, předsedkyně volební komise. Seznámila přítomné s procentuálními výsledky voleb. Přítomno bylo v té době  30 senátorů, senát byl usnášeníschopný.





Ad 2)  Přivítání senátorek a senátorů nového Akademického senátu 3. LF UK – děkan

Pan děkan se obrátil k přítomným, zejména nově zvoleným senátorům. Sdělil, že nově zvolená pedagogická komora Akademického senátu představuje velkou vyváženost co do zastoupení oborů a pracovních pozic (chirurgie a ARO – 3 zástupci, interní kliniky – 3 zástupci atd.).

Rovněž i zastoupení z teoretických oborů je vyvážené, jsou tu zástupci všech výzkumných zaměření, navíc zastupující představují zkušené pracovníky.



Studentská komora – senát již ale léta stojí zejména na členech Trimedu, z nichž se většinou rekrutují senátorky a senátoři, jsou zde zástupci všech oborů studia.



Významnou reflexí toho, jak je Akademický senát vnímán akademickou obcí, je zastoupení všech větví fakulty v učitelské části.  

Děkan poděkoval všem členům, volební komise a gratuloval všem zvoleným senátorkám a senátorům. Těší se na spolupráci. 



Diskuze k přednesenému nebyla.





Ad 3)  Představení senátorů

Všechny senátorky a všichni senátoři se představili ostatním v pořadí podle obdržených hlasů ve volbách. 





Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni:   prof. Gürlich, Fischerová





Ad 4) Tajná volba předsedy Akademického senátu 3. LF UK

Volební komise byla navržena ve složení: prof. Rychlík, doc. Duška a student Megvinet Chucesov.



Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK zvolil pro volbu předsedy Akademického senátu 3. LF UK volební komisi ve složení: doc. MUDr. Duška – předseda komise, prof. MUDr. Rychlík a student Megvinet Chucesov, členové.

Hlasování:  30, 0, 2. 



MUDr. Hubičková seznámila přítomné s postupem volby předsedy a zahájila rozpravu senátorů.

Z rozpravy vzešli následující kandidáti, kteří kandidaturu potvrdili: Mgr. Vácha.



Volební komise rozdala proti podpisu senátorům 30 hlasovacích lístků (dva senátoři  před volbou předsedy ze služebních důvodů opustili jednání), bylo odevzdáno 30 hlasovacích lístků,  28 hlasů bylo pro zvolení Mgr. Váchy předsedou AS 3. LF UK, 2 hlasující se zdrželi.



Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK zvolil za svého předsedu Mgr. Marka Váchu, Ph.D., který získal 28 hlasů.





Ad 5)  Tajná volba místopředsedů AS 3. LF UK

Akademický senát 3. LF UK souhlasil se stejným složením volební komise pro volby místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK, tedy ve složení: doc. MUDr. Duška – předseda komise, prof. MUDr. Rychlík a student Megvinet Chucesov, členové.



Senátorky a senátoři navrhli po vedené rozpravě ze svých řad za kandidáty:

v pedagogické komoře doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D.,

ve studentské komoře Davida Lauera, studenta 3. ročníku oboru všeobecného lékařství českého kurikula.

Oba dva s kandidaturou projevili souhlas. Předseda Akademického senátu 3. LF UK sdělil způsob provedení volby.



Usnesení:

Místopředsedou Akademického senátu 3. LF UK byl za pedagogickou komoru zvolen doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Hlasování: 13, 0, 1 (rozdáno 14 hlasovacích lístků).



Místopředsedou Akademického senátu 3. LF UK byl za studentskou komoru zvolen senátor David Lauer. 

Hlasování:  15, 0, 1 (rozdáno 16 hlasovacích lístků).



7.  Stipendia za vynikající studijní výsledky – děkan



Materiál dostali všichni senátoři v předstihu e-mailem a byl v papírové podobě k dispozici i při jednání.

Děkan seznámil přítomné s jeho obsahem, vysvětlil, jak jsou stipendia navržena a zodpověděl jejich dotazy.



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 v akademickém roce 2015/2016 ve výši 12 000,- Kč.

Hlasování:  30, 0, 0.



Děkan upozornil na Závěrečnou výroční zprávu za rok 2015, kterou obdržel každý člen senátu. Sdělil, že zpráva, která má reprezentační charakter, obsahuje zajímavá data vystihující fakultu a její postavení navenek. Na příštím zasedání Akademického senátu je připraven odpovídat na případné dotazy.

Druhým materiálem, který byl senátorům k dispozici, bylo čerstvé číslo VNR.



Diskuze ke stipendiím a vystoupení pana děkana nebyla.



Různé

1.  

Děkan poděkoval všem, kteří pracují ve prospěch fakulty, popřál veselé vánoční svátky, šťastný příští rok a pozval přítomné na vánoční koncert, který se bude konat dne 
 19. 12., v 19. OO hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Koncert připravuje doc. MUDr. Kment.

2.

Mgr. Vácha poděkoval rovněž všem za práci pro fakultu, jmenovitě pak MUDr. Hubičkové za vedení dnešního zasedání do zvolení předsedy a všem členům volební komise. Popřál prožití vánočních svátků v klidu, radosti a spokojenosti s těmi, které máme rádi.

3.

Senátor Megvinet  Chucesov pozval přítomné na vánoční besídku pořádanou studenty dne 21. 12. 2016 v 6. patře.



Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 10. ledna 2017 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, Lauer










Č.j. 7/8 –   99/2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 21. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  11. června 2019  ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:     


1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 7. května 2019


4.         Informace děkana – prof. MUDr. Widimský

5. 
Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF a TN – společné pracoviště – prof. MUDr. Widimský


6.
Cena Margaret Bertrand – doc. MUDr. Rambousková


7.
Vyhlášení voleb do AS 3. LF UK 2019 – 2022


8. 
Návrh jmenování MUDr. Jaroslava Šráma, Ph.D. do Vědecké rady


9.
Přijímací řízení 2020/2021 – MUDr. Marx


10.       Udělení pamětní medaile doc. MUDr. Bednářovi a prof. MUDr. Benešovi u příležitosti jejich životního jubilea – prof. MUDr. Džupa


11. 
Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – Mgr. Vácha


Různé


Ad 1) Zahájení  


Přítomno bylo 18 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavil ještě 1 senátor, který se účastnil hlasování.


Mgr. Vácha sdělil přítomným, že na dnešním jednání je potřeba projednat a hlasovat bod č. 9 – Přijímací řízení 2020/2021 a bod. Č. 10 – Udělení pamětních medailí doc. MUDr. Bednářovi a prof. MUDr. Benešovi u příležitosti jejich životního jubilea a bod 11)  Akreditace DSP Experimentální chirurgie, který odprezentuje doc. MUDr. Duška.

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu dnešního jednání  včetně jeho doplnění  a program  dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Závěr:


AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem.


Skrutátory byli určeni:  
za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Sukop

za studentskou komoru:     Michenka

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 7. května  2019


Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 7. května – zejména:

· počty přihlášených uchazečů o studium, úbytky studentů v obou kurikulech, který prezentoval MUDr. Marx,

· návrh rozpočtu na rok 2019, prezentovala tajemnice JUDr. Mužíková,

· evaluace minulého semestru.

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu ze 7. května 2019, který byl zveřejněn na webu 
AS 3. LF UK, připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 7. května 2019 byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana  - prof. MUDr. Widimský

· převod budovy č, 19, všechny dokumenty jsou po souhlasu ministra zdravotnictví a ministryně financí připraveny k projednání vládou ČR a následnému zapsání do KN.  Pan děkan poděkoval JUDr. Mužíkové a JUDr. Rynešovi, kteří se ve věci úspěšně angažovali,

· 17. 7. budou promoce absolventů všeobecného lékařství, 16. 7. 2019 se bude s novými absolventy konat rozloučení na fakultě,

· minulý týden se konalo přijímací řízení do nového DSP Kardiovaskulární vědy, pětičlenná komise složená ze dvou zástupců 3. LF UK, 1 zástupce z 2. LF UK, 
1. zástupce z LF Plzeň a jednoho zástupce z IKEMu, přijala 11 uchazečů, kteří získali 55 až 100 bodů.

Diskuze: nebyla

Závěr: 


AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 5)
 Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF a TN – společné pracoviště – prof. MUDr. Widimský

Za zřízením společného pracoviště je snaha rozšířit počet klinických pracovišť, aby se nesnížila úroveň výuky v důsledku navýšení počtu přijímaných studentů. V TN je pracoviště na velmi dobré úrovni, včetně kvalitního pracoviště rehabilitace,

Diskuze: 

MUDr. Hugo – dotaz ohledně širšího využití pracoviště  a odborníků, 


W.: dotaz by měl směřovat na nemocnici.

Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF UK se zřízením společného pracoviště Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF a TN

Hlasování:   18, 0, 0.

Ad 6)  Cena Margaret Bertrand – doc. MUDr. Rambousková

Doc. MUDr. Rambousková připomněla podmínky pro udělení ceny:


.  studijní průměr za celé studium do průměru  1,2,

.  mimostudijní aktivity, kterými student přispěl k dobrému jménu fakulty.


Ze šesti studentů, kteří splnili podmínky pro získání ceny, se nominovali tři  studenti:


Alexandra Poláková, Zbyněk Pavličko a Jan Drozd. 

Materiály (životopisy a přehled mimoškolních aktivit) obdrželi senátoři e-mailem prostřednictvím webu AS 3. LF UK s časovým předstihem a mohli se s nominanty a jejich aktivitami seznámit.


Studenti se postupně představili před členy Akademického senátu 3. LF UK.

AS 3. LF UK odsouhlasil  tříčlennou komisi, která vyhodnotí tajné hlasování, a to ve složení: doc. MUDr. Rambousková, která byla zvolena předsedkyní komise, doc. MUDr. Trnka a Alžběta Kantorová.


Zbyněk Pavličko, Jan Drozd a Alexandra Poláková postupně prezentovali senátorkám  a senátorům své mimoškolní aktivity. 


Tajná volba:


Bylo vydáno 19 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 19 platných hlasovacích lístků.. 


Výsledek tajného hlasování:

Jan Drozd                     18 hlasů


Zbyněk Pavličko          1 hlas


Alexandra Polková      0 hlasů.


O průběhu a výsledku volby byl sepsán písemný protokol.

Závěr:


Cenu Margaret Bertrand za rok 2018 získal student Jan Drozd.    

Předseda senátu Mgr. Vácha poděkoval a pogratuloval všem zúčastněným studentům.

Ad 7)  Vyhlášení voleb do AS 3. LF UK 2019 – 2022 – Mgr.Vácha

na funkční období 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022.


Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS 3. LF UK“) vyhlašuje  volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022








 


Volby se uskuteční    v úterý   5. 11. 2019  (9,00 – 16,00 hodin) a 
                                                        ve středu     6. 11. 2019         (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 


12. 11. 2019 – úterý  ( 9,00 – 16,00 hodin), 


13. 11. 2019 – středa ( 9,00  – 15,00 hodin),


Případně 

19. 11. 2019 – úterý  ( 9,00 – 16,00 hodin),


20. 11. 2019 – středa  (9,00  – 15,00 hodin).


Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh, bude stanovena a hlasována na říjnovém jednání AS 3. LF UK.

Zapisovatelka:  Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK, ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz, tel. 267102170.


Komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu z řad pedagogů a místopředsedu z řad studentů.

Návrhy na kandidáty budou členové akademické obce podávat nejpozději do 10,00 hodin dne 30. října 2019 do volebních uren, které budou umístěny v hale děkanátu v průběhu měsíce září 2019.

a)   Návrhy na kandidáty musí být podány písemně a musí obsahovat:


· jméno a příjmení kandidáta, jeho pracoviště nebo obor studia a ročník,


· zařazení do příslušné komory (pedagogická/studentská),


· název části AS 3. LF UK, do které hodlá pedagog nebo student kandidovat: 

· akademičtí pracovníci z klinických pracovišť, 


-
akademičtí pracovníci z teoretických oborů, 


       -
studenti bakalářského programu, 


-
studenti magisterského studijního oboru v ČJ, 


-
studenti magisterského studijního programu v AJ, 


-
studenti doktorského studia.


b)  K podávání návrhů bude zpracován a zveřejněn (na intranetu a v hale fakulty)  formulář, kterého bude možné využít (není však podmínkou, pokud návrh v jiné podobě bude obsahovat vše požadované). 


Zvoleni do AS 3. LF UK nemohou být:  děkan, proděkani a tajemník fakulty, pokud se nevzdají své stávající funkce. 

Návrhy podané po stanoveném termínu, návrhy podané mimo volební urnu nebo návrhy neobsahující všechny potřebné náležitosti nebudou do voleb zaregistrovány.





      




Volby členů Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upravuje Volební řád Akademického senátu 3. lékařské fakulty.


Sekretariát: Ruská 87 • Praha 10 • 100 00


telefon: +4202 67102 170 • 


Email: ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz


Diskuze: nebyla

Usnesení

Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s Volebním řádem AS 3. LF UK vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2019 – 2022 ve všech bodech předlohy.

Hlasování:   19, 0, 0.

Ad 8)  Návrh jmenování MUDr. Jaroslava Šráma, Ph.D. do Vědecké rady

Doc. Stehlík rezignoval na členství ve VR z osobních důvodů. MUDr. Šrám má 
o spolupráci s fakultou zájem, je nutné doplnit počet externích členů Vědecké rady 3. LF UK.


Volba:


Pro tajnou volbu byla schválena komise ve složení:  doc. MUDr. Rambousková, která byla zvolena předsedkyní komise, doc. MUDr. Trnka, Alžběta Kantorová.

Hlasování:   19,0,0.

Přítomno bylo v době volby 19 senátorů, bylo vydáno 19 volebních lístků, odevzdáno 19 platných volebních lístků.


Počtem 19 získaných kladných hlasů se stal MUDr. Šrám řádným členem Vědecké rady 
3. LF UK.

O průběhu a výsledku volby byl sepsán písemný protokol.


Diskuze:  nebyla

Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod f) Statutu 3. LF UK MUDr. Jaroslava Šráma, Ph.D.  řádným členem Vědecké rady 3. LF UK.

Hlasování: 19, 0, 0.

Ad 9)  Přijímací řízení 2020/2021 – MUDr. Marx

Návrh je předkládán na základě ustanovení § 27, odst. 1, písm. e zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Změny proti loňskému roku jsou pouze drobné (kosmetické), navýšení počtu studentů. 


Oproti rozeslanému materiálu dochází ke změně v termínu přijímacích zkoušek – datum zkoušek se posunuje o týden dopředu.


Diskuze:


Renza – zda byl se změnou termínu seznámen rektorát a ostatní lékařské fakulty v Praze,

Doc. MUDr. Trnka: rektorát je s tím srozuměn, ostatní o tom zatím informováni nebyli, ale protože v roce 2020/2021 je 3. LF UK v přijímacím řízení z lékařských fakult v Praze první, nic se nezmění, nemělo by to tedy představovat problém.

Doc. MUDr. Sukop: zda lze regulovat v přijímacím řízení počty přijatých mužů a žen. Při současném trendu nebude v budoucnu žádný chirurg mužského pohlaví,

Doc. MUDr. Trnka:  možné to není.


Usnesení:


Akademický senát 3. lékařské fakulty UK v souladu s ustanovením § 27, odst. 1, písm. e zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasí s Podmínkami pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2020/2021.


Hlasování:  19, 0, 0.

Ad 10)   Udělení pamětní medaile doc. MUDr. Bednářovi a prof. MUDr.


Benešovi u příležitosti jejich životního jubilea – prof. MUDr. Džupa

Bod prezentoval  Mgr. Vácha.

Diskuze: nebyla

Závěr:


Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání


souhlasí s udělením pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr.


Marku Bednářovi a prof. MUDr. Jiřímu Benešovi  k jejich životnímu jubileu.


Hlasování:   19, 0, 0.

AD 11) Udělení oprávnění uskutečňovat DSP Experimentální chirurgie 

                Doc. MUDr. Duška


Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace


pro oblast nebo oblasti vzdělávání.


Program je společný pro 1. LF UK 2. LF UK 3. LF UK.


Materiál byl schválen Vědeckou rasou 3. LF UK.


Diskuze: nebyla

Usnesení:  

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem žádosti o udělení


oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Experimentální chirurgie,

který bude uskutečňován společně na 1. LF UK, 2. LF UK a 3. LF UK ve spolupráci


s Ústavem Akademie věd.

Hlasování:  19, 0, 0.

Ad 12)  Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – 
          Mgr. Vácha

Mgr. Vácha přednesl nutnost pověřit vedení AS 3. LF UK řešit neodkladné úkoly týkající


se AS 3. LF UK v měsících, kdy se akademický senát neschází.


Diskuze: nebyla

Usnesení: 

AS 3. LF UK pověřuje po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF UK pro řešení neodkladných úkolů týkajících se AS 3. LF UK s tím, že zprávu o těchto situacích předloží pověření zástupci AS 3. LF UK na jeho říjnovém zasedání. 

Hlasování:  19 ,0, 0.

Různé

· Doc. MUDr. Sukop – vyslovil poděkování studentské komoře za nesouhlasné


vyjádření ke stížnostem studenta Petrova, studenti se postavili proti kritizování Kliniky plastické chirurgie,

-
prof. MUDr. Widimský – problém řešilo Kolegium děkana, bylo konstatováno, že studentu Petrovovi jde o zviditelnění a bylo stanoveno, že nejlepší reakcí bude toto nerozebírat a na výstupy studenta nereagovat, studentovi nejde o nápravu věcí, ale o zviditelnění a eventuální přípravu pro nějakou politickou kariéru,


-
prof. MUDr. Anděl – reagoval na prohlášení studenta, že výuka na 3. LF UK je „ubohá“, přitom tady student studuje, celé vedení fakulty neustále pracuje na zkvalitňování výuky, tyto výroky jsou neopodstatněné, měl by předložit důkazy,

· Lauer – studentská komora svým vyjádřením chtěla dát najevo, že student Petrov nemluví za všechny studenty fakulty. V minulosti jsme se s ním osobně sešli a bylo mu nabídnuto, aby řešil svoji kritiku na fakultní úrovni (buď prostřednictvím studentských zástupců v AS  nebo přímo sám), této možnosti však více nevyužil.


· Renza – jsme připraveni s ním pravidelně a neustále jednat, aby nám mohl své návrhy sdělit na fakultní úrovni,


· prof. MUDr. Arenberger - nemůže kritizovat něco ve výuce, co ještě neabsolvoval a co bude mít až příští rok, jako budoucí lékař a vědec by měl zvládat metodiku, nejdříve data a potom dělat závěry,


· MUDr. Havrda – student svým vyjádřením a pomluvami poškozuje celou  UK – 
čl. 15  Etického kodexu UK,


· Mgr. Vácha gratuloval Ivo Barabášovi, který úspěšně zakončil studium,

·  dnešním dnem ukončili úspěšně studium i senátoři John Erik Anders Plate a Joud 
 Belal.

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
8. října  2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.


.









Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.










 předseda AS 3. LF UK


Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  Lauer, prof. MUDr. Widimský  

Zapsala:  Ing. Sádecká


14. 6. 2019


Č.j. 7/8 -  50/2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  13. března 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:                                                                                                         

1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 16. ledna 2018

4.         Informace děkana


5. 
Volba prof. MUDr. Ošťádala řádným členem VR 3. LF UK – Mgr. Vácha


6. 
Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2017 – Ing. Mužíková


Různé



Pozvání na ples fakulty v pátek 16. března 2018


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Zahájení  


Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  23  senátorů, senát byl usnášení schopný.   


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Na základě požadavku pana děkana prof. Widimského bylo projednáno doplnění dnešního programu o bod č. 7 - Návrh nového doktorského studijního programu "Kardiovaskulární vědy", k němuž senátorky a senátoři dostali podklady e- mailem s časovým předstihem.

Diskuze nebyla.


Závěr:  


AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání včetně doplnění bodu č. 7 -  „Návrh nového doktorského studijního programu "Kardiovaskulární vědy" tichým souhlasem.

Skrutátory byli určeni: za studenty:   Jakub Slezák

za akademickou obec:  doc. MUDr. Toušek

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 16. ledna 2018

Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze 16. ledna 2018 – zejména :

-      volbu řádných a čestných členů Vědecké rady 3. LF UK,

-    představení nového personálního složení členů Kolegia děkana včetně rozdělení jejich
        kompetencí.

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 16. ledna 2018 připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 16, ledna 2018 byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana  

· aktivní jednání Asociace děkanů lékařských fakult za zvýšení podpory pro lékařské fakulty. Asociace je zapsána jako spolek, předsedou byl zvolen děkan 1. LF prof. MUDr. Šedo. Jednání proběhla s ministrem zdravotnictví, s náměstkem MŠMT, panem kancléřem. Asociaci byl dán veřejný příslib ministra zdravotnictví, že vláda připravuje desetiletý program financování lékařských fakult,

· byli jmenováni proděkani, řádní i čestní členové Vědecké rady 3. LF UK,


· existence nového vnitřního mzdového předpisu UK – předpis neobsahuje článek o možnosti vyplácení další mzdy; ve fakultní mzdové politice byly proto navýšeny mzdy zaměstnancům majícím úvazek vyšší než 0,5, je připravován systém možnosti dalšího odměňování pracovníků na základě hodnocení vedoucími pracovníky, systém bude transparentní a veřejně známý,

· v řešení je řada projektů OPVVV – projekty na simulaci výuky, projekt na zkvalitnění kulturnosti pracovního a výukového prostředí (nábytek, drobné pomůcky ), a další,

-   po dohodě s ředitelem FNKV bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení funkce
      přednosty (přednostky) Stomatologické kliniky, proběhne v nejbližších týdnech, 
     dále bude vypsáno výběrové řízení na obsazení funkce přednosty (přednostky) 
      Ústavu patologie, 


-     byly jmenováni členové fakultních komisí, dokončit je ještě třeba obsazení komise 
      etické a komise pro etiku akademické práce,


-
ze strany pana děkan probíhá postupná návštěva všech pracovišť, cílem časově
      náročné činnosti je seznámení se zaměstnanci, s výsledky práce jednotlivých
      pracovišť a zaměstnanců, s prostředím, v němž pracují, 

-
již dnes z návštěv pracovišť vyplývá, že  cca polovina pracovišť provádí výzkum
      v minimální míře, případně neprovádí mezinárodně uplatnitelný výzkum žádný; 
      vzhledem k nové metodice připravované UK na hodnocení vědecké práce, bude
      nutné tento trend zlepšit, abychom byli schopni konkurovat a získávat příslušné 
      finanční prostředky pro fakultu,


-    probíhá kontrola využití dražších přístrojů (nad 1 mil. Kč),  

- byla vydána novela studijního řádu pro studenty doktorského studia –  
     doktorandům budou zvýšena stipendia.

Diskuze:   


Renza -  zda se novela studijního řádu týká i studentů v kombinované formě doktorského studia,

Děkan:  novela mění stávající řád v jediném bodě, a to v minimální výši stipendia, která budou činit 10 500,- Kč. Není mi nic známo o tom, že by se to týkalo kombinované formy studia.

Závěr: 


AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí.

Ad 5)  Volba prof. MUDr. Ošťádala řádným členem VR 3. LF UK – 
                 Mgr. Vácha

Pro tajnou volbu byla zvolena komise ve složení: MUDr. Bernášková – předsedkyně, členové doc. MUDr. Toušek a student Renza

Hlasování:   25, 0, 0


Po provedené volbě a sečtení hlasů oznámila předsedkyně komise výsledek tajné volby:


Přítomno bylo v době volby 25 senátorů, bylo vydáno 25 volebních lístků, odevzdáno 25 platných volebních lístků s 25ti hlasy pro zvolení prof. MUDr. Ošťádala řádným členem Vědecké rady 3. LF UK.

Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod f) Statutu 3. LF UK čestného člena Vědecké rady 3. LF UK prof. MUDr. Bohuslava Ošťádala, DrSc.  řádným členem Vědecké rady 3. LF UK.

Diskuze nebyla.

Hlasování: 25, 0, 0.

Ad 6)   Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2017 – Ing. Mužíková

Ing. Mužíková předložila v předstihu senátorům Zprávu o hospodaření fakulty v roce 2017. V jednotlivých kapitolách byl popsán vývoj základních ekonomických kategorií. Hospodaření fakulty v roce 2017 bylo vyrovnané, vykázaný zisk (1.729 tis. Kč) dosáhl cca 0,4 % ročního obratu, hodnota majetku vzrostla o 6% na 445 mil. Kč. Průměrná měsíční mzda zaměstnance fakulty činila 48 665 Kč, což představuje meziroční nárůst o 7%. V závěru zprávy byly uvedeny stavební akce realizované v průběhu roku.


Po komentáři ke zprávě o hospodaření fakulty v roce 2017 promítla Ing. Mužíková tabulky demonstrující vývoj fakulty v průběhu 14 let, kdy vykonávala funkci tajemnice fakulty:


a)      Vývoj základních ekonomických kategorií – obrat fakulty se zvýšil téměř trojnásobně, nikdy v daném období nebyla vykázána ztráta, z nákladových položek rostly nejrychleji osobní náklady (309%), z výnosových školné od zahraničních studentů (468%). Hodnota dlouhodobého majetku v cenách pořízení se zvýšila 2,55x, krátkodobý finanční majetek 7,67x.


b)      Průměrná měsíční mzda zaměstnance vzrostla mezi roky 2003 a 2017 o 30 tis. Kč. Ve stejném období se průměrná mzda v ČR zvýšila o 13 tis. Kč.


c)      Kvalifikační struktura zaměstnanců - počet fyzických osob ve sledovaném období vzrostl o 146 (23%), z toho nárůst u kategorií profesor a docent činí  49 osob (57%).

Diskuze nebyla.

Usnesení:

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) schvaluje Zprávu o hospodaření fakulty v roce 2017, kterou předložila a prezentovala  Ing. Mužíková.

Hlasování:  25, 0, 0.

Ad 7) Návrh nového doktorského studijního programu


"Kardiovaskulární vědy"


Děkan prof. MUDr. Widimský informoval senátorky a senátory o jednáních na UK za přítomnosti prof. MUDr. Šlamberové.


O záměru zřízení nového programu „Kardiovaskulární vědy“ jednal děkan jak s odborníky UK, tak i mimo UK, s děkany lékařských fakult a s JM rektorem. Z naší fakulty je do oborové rady navrženo 5 akademických pracovníků (prof. MUDr. Widimský, prof. MUDr. Moťovská, Doc. MUDr. Toušek, Doc. MUDr. Osmančík a prof. MUDr. Gregor).


Z dosavadních jednání vznikl předkládaný návrh, na dalších čtyřech lékařských fakultách probíhají vnitrofakultní jednání, po jednáních se fakulty definitivně vyjádří.


Podle předběžných jednání se do programu zapojí 1. a 2. LF, na LF Hradec Králové a LF Plzeň teprve jednání proběhnou. 


Připojení do programu bylo nabídnuto rovněž vedoucím představitelům IKEM.

Diskuze:

Havrda:  program se mi líbí.


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst, 3, písm. a) vyjadřuje


podporu novému studijnímu programu „Kardiovaskulární vědy“.


Hlasování: 26, 0, 0.

Různé

-    Sychra - informace z AS UK


1) AS UK schválilo na zasedání 2. 3. 2018 dílčí změnu stipendijního řádu. Minimální výše doktorského stipendia se stanovila na 10 500,- Kč, maximální výše na 25 000Kč. Navýšení se doplatí doktorandům zpětně k 1. 1. 2018. 


2) AS UK schválilo návrh kupní smlouvy pro genový sekvenátor pro Národní centrum lékařské genomiky, který budou moci využívat všechny fakulty.

· Lauer – iniciativa některých škol včetně fakulty podpořit výzvu studentů DAMU  a vyjádřit tím svůj postoj k dodržování Ústavy prezidentem Zemanem a ke jmenování trestně stíhaného Ing. Babiše premiérem vlády. Ve čtvrtek od 12 hodin hromadný pokojný sraz před budovou fakulty v délce půl hodiny, provoz na klinikách apod. nesmí být narušen.


-
Havrda – stávka je formulována kultivovaně, nikoliv dryáčnicky, fakulta bude jako 
            místo zařazena na webu.


-
Kantorová - Pozvání na ples fakulty v pátek 16. března 2018, Národní dům na 
             Vinohradech, od 19,00 hodin, připravena bohatá tombola, ceny a zábava.


Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne 
10. dubna 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové.


        






Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.   









        předseda AS 3. LF UK


Zapsala: Sádecká


Korektura: děkan, Ing. Mužíková, Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer, Tomáš Sychra

14. 3. 2018


Č.j. 7/8 – /2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 23. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  12. listopadu 2019 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:                                                                                                         

1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 8. října 2019

4.         Informace děkana


5.
Přijímací řízení pro studenty doktorského studijního programu – prof. MUDr. Šlamberová


6.         Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx


7.         Vystoupení MUDr. Evy Krauzové v souvislosti s dopisem zaslaným Akademickému senátu 30. září 2019


8.         Shrnutí práce Akademického senátu za funkční období, předání Pamětních listů, Výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 
od 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022 – Mgr. Vácha


Ad 1) Zahájení  


Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavili ještě 2 senátoři, kteří se účastnili hlasování. 

Mgr. Vácha přivítal všechny přítomné včetně několika nově zvolených senátorů, kteří se jednání senátu zúčastní jako hosté.

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu dnešního jednání. Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Závěr:


AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem.


Skrutátory byli určeni:  
za pedagogickou  komoru:  prof. MUDr. Petr Toušek

za studentskou komoru:      Jakub Slezák

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. října  2019

Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 8. října – zejména:

-  svěření nemovitosti parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3 k.ú. Vinohrady (tzv. budova B) do
     správy 3. LF UK , získání budovy B,

-    informace o nových přednostech klinik,

-    přehled akreditací oborů, u kterých je nezbytné žádat o novou akreditaci.

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu ze 8. října 2019, který byl zveřejněn na webu 
AS 3. LF UK, připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 8. října 2019 byl schválen tichým souhlasem.  

Ad 4) Informace děkana  - prof. MUDr. Widimský


· poděkování končícím členům Akademického senátu za jejich práci,


· na výjezdním zasedání proběhla debata na téma, kdo je a kdo není akademický pracovník ve smyslu zákona. V souladu se zákonem jsou akademickými pracovníky  zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou tak vědeckou činnost.


      Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, 
      asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na 
      pedagogické činnosti.


       Místa akademických pracovníků na veřejné vysoké škole se obsazují na
       základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit při 
       opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, 
       jde-li o obsazení jím zastávaného místa.


       Akademickým pracovníkem 3.LF UK není ten, kdo činnost na fakultě vykonává na
       základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

· bude připravován kariérní řád,

· Celkový výstup posíleného přijímacího řízení na všech 8 LF v ČR – přijatých studentů do 1. ročníku bylo 3766, zapsaných 2297,  v letošním roce nárůst o 22% vzhledem k podpoře od státu.

· Ekonomický vývoj fakulty 2017-2019 - je příznivý: nárůst příjmů (vyšší podpora od státu + více získaných projektů) i výdajů (nejvíce na mzdy – vzniklo 23 nových úvazků rozdělených mezi 113 nových pracovníků) v roce 2019 (proti roku 2017) bude činit téměř 100 mil. Kč. Hospodaření je vyrovnané, fakulta je bez dluhů.

· Vývoj počtu nově přijatých doktorandů

Nově zapsaných do 1. ročníku: v roce 2014 - 63, v roce 2017 – 48, v roce 2019 – 93. Počet všech zapsaných doktorandů (všechny ročníky): v roce 2014 – 287, v roce 2017 - 335, v roce 2019 – 391.

· - podpora plesu

-       společný děkanský den se 2. LF – v říjnu 2020,

-       setkání všech LF v Mariánských Lázních,


-       pozvání na vánoční koncert 18. 12. 2019,


-       podzimní evaluace publikací,

-       vydání vyhlášky MZ o zkouškách po kmeni,


-       kontroly prací k prevenci plagiátorství, nové softwarové  programy,


-       zpřísnění výstupního hodnocení doktorandů na konci 1.ročníku,

-       zpráva o proběhlém výjezdním zasedání v Táboře,

·   slavností zasedání akademické obce – 15. 11. 2019 od 16,00 hodin.  
  Beseda s hlavními protagonisty sametové revoluce na naší  fakultě:  Prof. Höschl,
  MUDr. Roithová, Doc. Svoboda, MUDr. Šoltys, 
  zahraje kapela NÚDZ s doc. MUDr. Zachem.

Diskuze:

Mgr. Vácha:  k definici akademického pracovníka ve smyslu zákona:  tuto problematiku jsme před volbami konzultovali s dr. Stašou z Legislativní komise RUK, od něhož jsme dostali písemné vyjádření, které bylo rozesláno všem zaměstnancům.


Ad 5)  Přijímací řízení pro studenty doktorského studijního programu – prof. MUDr. Šlamberová

Prof. MUDr. Šlamberová -  předložila podklady, 11 studijních programů,  níže uvedených v usnesení.  Sdělila, že v rámci přijímacích pohovorů musí být předem stanoveny bodové stupnice a předem stanoven minimální počet bodů pro přijetí ke studiu. Podmínky ke studiu určuje oborová rada v čele s garantem programu. Naše fakulta určuje podmínky pro přijímací řízení pro doktorský studijní program Preventivní medicína a Kardiovaskulární vědy. Ostatní přejímáme od garantů ostatních fakult v rámci Doktorského studijního programu v biomedicíně.

Materiál prošel schvalováním na rektorátě, jde o finální podobu materiálu.

Diskuze: není

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK schvaluje podle čl. 10 odst. 1 písm. e) Statutu 3. LF UK podmínky pro přijetí ke studiu pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v českém a anglickém jazyce těchto studijních programů 

-          Biochemie a patobiochemie  


-          Biologie a patologie buňky


-          Experimentální chirurgie 


-          Farmakologie a toxikologie


-          Fyziologie a patofyziologie člověka


-          Lékařská biofyzika 


-          Kardiovaskulární vědy


-          Neurovědy 


-          Preventivní medicína 


-          Imunologie


-          Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie


Hlasování:      23, 0, 0.  

Ad 6)   Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx


Předkládaný návrh vychází z pravidel stanovených Stipendijním řádem UK a z aktuální výše 

stipendijního fondu fakulty. Návrh byl projednán a schválen Kolegiem děkana 3. LF UK dne


7.11.2019.

V souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK a s Pravidly pro přiznávání stipendií na 3. LF UK předkládá děkan Akademickému senátu fakulty k vyjádření své rozhodnutí o přiznání prospěchových stipendií za vynikající studijní výsledky.

Studenti jsou na základě citovaného předpisu rozděleni do 6 skupin:


A – všechny bakalářské studijní programy


B1 – Mgr. program 2. ročník


B2 – Mgr. program 3. ročník


B3 – Mgr. program 4. ročník


B4 – Mgr. program 5. ročník


B5 – Mgr. program 6. ročník


Z ustanovení Stipendijního řádu UK vyplývají pro fakultu následující povinnosti:


a) stipendium se v každé skupině musí přiznat prvním deseti procentům studentů (řazeno dle prospěchu)


b) minimální výše stipendia je 10.000 Kč, maximální výše stipendia je 50.000 Kč

Stipendia se vyplácí z účelových prostředků – ze stipendijního fondu, který se vytváří vybranými poplatky za delší studium. Ve stipendijním fondu je ke dni 5. 11. 2019 suma 3.329.090 Kč.


Na základě výsledků uplynulého akademického roku vychází počty studentů takto:


		Skupina

		Průměr do

		Počet studentů

		% studentů



		A

		1,00


1,38

		2


22

		13,04%



		B1

		           1,00


1,25

		             12


18

		      10,95%



		B2

		1,00

		43

		19,20%



		B3

		1,00


1,29

		6


17

		10,22%



		B4

		1,00


1,33

		4


33

		17,79%



		B5

		1,00


1,13

		16


25

		20,92%



		Celkem 

		

		            198

		





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 v akademickém roce 2018/2019    24.000 Kč a 14.000 Kč


Academic Senate of 3. MF CU in accordance with art. 4, par. 4 of the Bursary Code of Charles University consents to the Dean´s proposal on the amount of bursary for excellent study results in the academic year 2018/2019   24 000 and 14 000 Czech Crowns

Hlasování: 23, 0, 0.

Ad 7) Vystoupení MUDr. Evy Krauzové v souvislosti s dopisem zaslaným Akademickému senátu 30. září 2019


Vystoupení se týkalo postoje některých lékařů II. interní kliniky k zamýšlenému záměru


na sloučení I. a II. Interní kliniky.

V létě po ukončení pracovního poměru přednosty prof. MUDr. Krška se skupina lékařů


vymezila dopisem zaslaným všem členům ustanovené pracovní komise a vedení


nemocnice proti záměru na sloučení klinik. Nastalou situaci nevnímali jako nutnost pro


řešení změny koncepce.


Kliniku pokládají stále za stabilní, se stabilním kolektivem, kde většina kolegů pracuje na


poloviční úvazek a kombinuje svou činnost s vědeckou prací. Stávající koncepce je


funkční a atraktivní, byla budována řadu let. Proto setrvávají na zachování II. Interní


kliniky.


Podle jejich názoru je potřeba nejdříve koncepci sloučení klinik propracovat a snažit se udělat vizi této organizační změny.  Vyslovili obavy, že základní pilíře II. interní kliniky budou ohroženy ve své kvalitě. 

Další ze zúčastněných lékařů sdělil, že se obracejí na nezávislého „pozorovatele“ s důrazem na udržení stávající kvality vědecké práce a kvality výuky.


Diskuze:

Doc. MUDr. Trnka: 

dotaz na děkana – jaký je plán postupu.

Děkan:  

Zatím nebyl předložen (ani vytvořen !) žádný konkrétní návrh na sloučení klinik, je to

zatím úvaha, která není rozpracována do podoby konkrétního návrhu. Proto t.č. nevidím


žádný důvod, proč by se tím měl zabývat AS 3. LF. Ředitelem FNKV a děkanem 3. LF byla


ustavena 9 - členná komise, z níž 6 členů podpořilo myšlenku budoucího sloučení obou


klinik. V závěrech komise je výslovně doporučeno zachování II. interní kliniky a naopak


převedení současné I. interní kliniky pod II. interní kliniku). Případným sloučením klinik

by tedy v žádném případě nezanikla II. interní klinika, naopak by její role byla významně


posílena. Oba ředitelé nemocnice (předešlý doc. MUDr. Grill i současný prof. MUDr.


Arenberger) jakožto i děkan 3. LF takový krok považují za racionální. Z pohledu fakulty


je II. interní klinika vynikajícím výzkumným i výukovým pracovištěm, naopak I. interní


klinika svými výzkumnými aktivitami zaostává. To však může souviset i s tím, že 

I. interní klinika má větší díl rutinních povinností v rámci nemocnice. Hlavní impuls

k úvahám o sloučení obou klinik vzešel z problémů s provozem interních oborů (kromě


kardiologie a hematologie) v rámci nemocnice, nikoli fakulty. Výběrové řízení vyhrál


prof. MUDr. Rychlík, byl jmenován přednostou II. interní kliniky na dva roky a po tu


dobu povede obě kliniky a bude připravovat koncepci jejich budoucího sloučení.  Ta


bude předložena nejprve řediteli FNKV a děkanovi 3. LF. Pokud ji ředitel a děkan


podpoří, následně ji pak děkan předloží Akademickému senátu 3. LF UK. Děkan též


senátory seznámil s řešením interních oborů v dalších fakultních nemocnicích – pouze


Hradec Králové a VFN mají stejný počet (4) interních klinik jako FNKV. Všechny ostatní


fakultní nemocnice v ČR stejně jako většina velkých krajských nemocnic mají interní


kliniky (či oddělení) jen dvě, max. tři. I v tomto kontextu se tedy uvažovaný krok jeví


jako racionální.

Prof. MUDr. Rychlík:  

K zaslanému materiálu se vyjádřil již na minulé schůzi AS. Nyní shrnuje vybrané body:


· postupně hovořil se všemi vedoucími lékaři jednotlivých oborů a oddělení na II. interní klinice, hovořil podrobně již i se skupinou lékařů – studentů PGS. Potvrdil, že tato komunikace bude kontinuální, nikoli jednorázová;

· na všech jednáních vysvětlil svůj postoj k jednotlivým problémům. Opakovně deklaroval, že navrhované změny se prakticky nedotknout současných PGS studentů, že jejich zapojení do nemocniční práce bude jen do výše jejich úvazku u FNKV, resp. výukových aktivit do výše úvazku u 3. LF;

· opakovaně deklaroval, že nový systém zapojení pracovníků do nemocniční činnosti  musí být spravedlivý, rovný, čitelný, přímočarý, průhledný a jednoduše kontrolovatelný;

· nová koncepce interních oborů je založena na dalším budování/rozvíjení oborově orientovaných divizí, které budou mít vyšší míru autonomie stran své odbornosti a rovné/spravedlivé postavení stran povinností k obecně interní problematice (příjem rajónních pacientů, interní konsiliární činnost, práce na CPIKu);

· nová koncepce by měla převzít a sjednotit to, co na klinikách funguje lépe než jinde; 

- nová koncepce by měla být zajímavá nejenom pro mladé lékaře a lékaře na pozici PGS, ale i pro budoucí absolventy LF - pokud klinika bude sjednocena a bude úzká spolupráce s III. interní kardiologickou klinikou, je to dobrý předpoklad pro komplexní a systematické vzdělávání na poli všeobecné interny i na poli jednotlivých podoborů. Tento systém by měl umožnit jak časnou oborovou specializaci zakončenou atestací, tak i široké vzdělání na poli interního lékařství,


- PGS a absolventi se budou moci zaměřit podle svého rozhodnutí na svou další činnost, ať již vědeckou či edukační tak i na praktickou interní medicínu.


Pokud jde o bezprostřední postup: 


- sjednocení klinik musí schválit AS na návrh děkana. Do doby podání tohoto návrhu se nezmění dosavadní způsob práce jak na I., tak na II. interní klinice, včetně jejich organizačních struktur;  


- procesu sjednocení musí předcházet vytvoření koncepce dalšího rozvoje interního lékařství. Tato koncepce se aktuálně tvoří, podílí se na ní i současní lídři jednotlivých oborů, jako záruka spravedlivého postavení jednotlivých podoborů interního lékařství;


- nová koncepce má ambici řešit i podobory interního lékařství aktuálně nezastoupené ve FNKV (např. plicní lékařství);


- proces sjednocení musí být proveden rozvážně, nesmí vést k eskalaci personálních problémů, boření funkčních týmů;


- sloučení I. a II. interní kliniky by mělo zatraktivnit pozici fakulty i nemocnice;


- v diskuzi na všech úrovních bude pokračováno.


MUDr. Hugo:

dotaz, zda bude zlepšena situace v dostupnosti pneumologie a revmatologie ve FNKV.

Prof. MUDr. Rychlík:


 je společná vize, aby ta interna byla kompletní.


Doc. MUDr. Trnka:


Vznesl požadavek, aby na některém z příštích jednání AS 3. LF UK představil děkan


nebo prof. MUDr. Rychlík vizi sloučení, aby se už senát i akademická obec mohla tímto


více zabývat. 


MUDr. Krauzová  

vznikla komise pro sloučení interních klinik, vnímáme na klinice, že návrh konkrétně


existuje, dosud nám není známo, jak by to mělo konkrétně vypadat a jaký je důvod ke


sloučení klinik. Problém je sice na centrálním příjmu, ale nevnímáme to jako důvod pro


sloučení klinik.

Prof. MUDr. Gürlich

Podpořil záměr sloučení, který by se mu líbil víc než stav stávající, a uvedl, že by prof.


MUDr. Rychlík měl dostat šanci. Uvedl, že dříve byly v nemocnici tři chirurgické kliniky a


jejich sloučení v jednu byl určitě krok správným směrem. Jde o to, udělat medicínu ve


FNKV lepší.


Děkan: 

dnes vedeme debatu předčasně, viděl jsem předložený záměr komise, prof. MUDr.


Rychlík dostal dva roky na uskutečňování uvažovaného záměru. Diskutujme to, až bude


předložen komplexní návrh včetně poznatků z provozu.

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK bere informace přednesené MUDr. Evou Krauzovou a


diskuzní příspěvky na její vystoupení reagující na vědomí.


Ad 8) Shrnutí práce Akademického senátu za funkční období, předání 
  Pamětních listů, Výsledky voleb do Akademického senátu 
  3. LF UK na období od 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022 – Mgr. Vácha

Velké poděkování všem dobrovolníkům jak z řad pedagogů, tak studentů. 

Na průběhu voleb se podíleli:


Členové – pedagogičtí pracovníci:

1. MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D., Ústav histologie a embryologie, předsedkyně,

2. doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky
3. MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika


Náhradníci:

4.  MUDr. Eva Lahodová, Ústav jazyků


5. doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Ústav fyziologie


Studenti:

Členové:

1.  Anna Krejčová - individuální studijní plán (meziročník mezi 1. a 2. ročníkem, všeob.),   
      místopředsedkyně,

2.  Lucie Hrubá - 1. ročník, všeob.


3.  Vadim Kablukov - 1. ročník, všeob.


Náhradníci: 

4.  Michal Pancák – 2. ročník, všeob.


5.  Tadeáš Brabec, 4. ročník, všeob.


Výsledek voleb – zveřejněn na webu a rozeslán všem zaměstnancům a studentům:

senátoři zvolení do Akademického senátu 3. LF UK na volební období 2019 - 2022 ve volbách konaných ve dnech 5. a 6. listopadu 20l9


STUDENTI


Magisterského studijního oboru v českém jazyce

288 Sychra Tomáš


272 Lauer David

Magisterského studijního oboru v anglickém jazyce

214 Sousa Palma Paulo Manuel


195 Berentsen Ruben Svela

Bakalářských programů


103 Vernerová Kateřina


97 Koudelková Kateřina

Doktorského studijního programu

218 Fuksa, MUDr. Jakub


139 Pinkasová, MUDr. Tereza


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


251 Grygarová Kateřina


250 Renza Metoděi


185 Skamene Stanislav


184 Horák Martin


182 Cieslar Ondřej

171 Atakhanova Anora


162 Hrdlička Filip


157 Kagasov Samuel

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI:

Klinická pracoviště 3. LF UK - pořadí podle počtu obdržených hlasů


75 Toušek Petr prof., MUDr., Ph.D. III. interní kardiologická klinika

75 Votava Felix doc., MUDr., Ph.D. Klinika dětí a dorostu

70 Havrda Martin MUDr. I. interní klinika


66 Džupová Olga Doc. MUDr., Ph.D., Klinika infekčních nemocí

62 Gojda Jan MUDr., Ph.D. II. interní klinika


60 Bankovská Motlová Lucie prof., MUDr., Ph.D., Klinika psychiatrie a lékařské


      psychologie, oddělení lékařské psychologie

57 Novák Jan doc., MUDr., Ph.D., Interní hematologická klinika

56 Hajer Jan MUDr., Ph,D. II. interní klinika

Teoretická pracoviště 3. LF UK - pořadí podle počtu obdržených hlasů


105 Vácha Marek Mgr. et Mgr., Ph.D., Ustav etiky a humanitárních studií

7I Bernášková Klára MUDr., CSc., Ustav patofyziologie - Karlov

68 Svobodová Hana PhDr., Ph.D., Ústav ošetřovatelství

51 Dáňová Jana MUDr. Ustav epidemiologie a biostatistikv

48 Čelko Alexander, Martin, doc., MUDr., CSc., Ústav epidemiologie a biostatistiky

48 Rambousková Jolana doc., MUDr., CSc., Ústav hygieny

47 Fontana Josef MUDr. Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

45 Trnka Jan doc., MUDr., Ph,D., Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Závěr: 

Mgr. Vácha:   poděkoval všem senátorkám a senátorům za odvedenou práci a poděkoval tajemnici AS 3. LF UK. Akademický senát pracoval  v souznění, nebyly tu žádné osobní problémy, senát pracoval i v souzněním s vedením fakulty.


Senátorky a senátory vyzval k vyzvednutí  Pamětních listů u tajemnice senátu.


Různé

1.   Sychra představil nápad  senátorky Kantorové, aby členky a členové AS 3. LF UK navštívili společně divadelní představení  Škola žen dne 5. 12. 2019 od 19,00 hodin, každý se bude moci přihlásit na listinu, která bude kolovat,  případně dodatečnou odpovědí  na rozeslaný e-mail, pozvání platí i pro doprovod.


Poděkování předsednictvu– za čas a podporu.


Mgr. Vácha poděkoval Sychrovi a Kantorové  – bude to milé rozloučení s kolektivem. 

2.  Lauer – pozval přítomné na setkání k 30. výročí sametové revoluce dne 15. 11. 2019 a dále na Mikulášskou besídku, která se bude konat 10. 12. 2019.

Dále pak poděkoval všem členům senátu, za tři roky práce a spolupráce s pedagogickou komorou, poděkoval předsednictvu a zároveň panu děkanovi a Kolegiu děkana. Vyslovil poděkování rovněž bývalému Kolegiu děkana a senátorům, kteří dnes již senátory nejsou, ale v senátu pracovali.


Na fakultě ocenil rodinnou atmosféru, spolupráci mezi pedagogy a studenty – celé funkční období Akademického senátu 3. LF UK bylo toho důkazem.


Děkan – poděkoval odstupujícímu senátu i za práci i za zvolení do funkce děkana, popřál všem hodně úspěchů osobních i pracovních. Spolupráce Kolegia děkana a senátu byla velmi dobrá.

Popřál všem krásný závěr kalendářního roku.








.










Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.







      předseda AS 3. LF UK


Korektura:  

Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, D. Lauer, prof. MUDr. Widimský, 
prof. MUDr. Šlamberová, prof. MUDr. Rychlík.

14. 11. 2019














        Č.j. 7/8 -   42 /2016 - 2019  3. LF UK   

Zápis z 9. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  12. prosince  2017 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.

 



Program:                                                                                                         

1.	Zahájení 

2.	Schválení programu, určení skrutátorů

3.	Kontrola zápisu ze dne 14. listopadu 2017

4.         Informace děkana

5. 	Rozdělení výsledku hospodaření minulých let – Ing. Mužíková

6. 	Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx

7.	Informace prof. MUDr. Moťovské z AS UK



Různé

Pozvání na vánoční koncert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ad 1) Zahájení  

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo   21  senátorů, senát byl usnášení schopný.   



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

K předloženému programu nevznesl nikdo ze senátorů připomínku či požadavek na doplnění.

Závěr:  

AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání.  



Skrutátory byli určeni: za studenty:   Jakub Fuksa
                                         za akademickou obec:  doc. MUDr. Trnka



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. listopadu 2017  

Mgr. Vácha připomněl body jednání ze 14. listopadu 2017 – zejména 

-  schvalování komise pro volby do AS UK, blahopřání nově zvoleným našim zástupcům v AS UK - studenům Metodějovi Renzovi, Tomáši Sychrovi, prof. MUDr. Zuzaně Moťovské a MUDr. Martinu Havrdovi.

Dalším bodem, který byl v minulém senátu diskutován, bylo stanovisko AS 3. LF UK k otázkám zavedení studijních programů s obsahem problematiky čínské medicíny. 

Předseda Mgr. Vácha připomněl slavnostní uvedení do funkce nového děkana 3. LF UK prof. MUDr. Widimského a poděkování za činnost ve funkci prof. MUDr. Andělovi, které se uskuteční v Karolinu 1. 2. 2018.

Závěr:  

Zápis ze dne 10. října byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana – 

· výuka v Karlových Varech – všechny postupy a standardy musejí být shodné s postupy a standardy na fakultě, vyhověli jsme požadavku představitelů Karlovarského kraje a podpořili program výuky fyzioterapeutů v kraji, neboť se UK podílí na programu, který pomůže v oblasti republiky, je nutné nadále dodržovat principy fakulty,

· finanční otázka – fakulta chce udržet vyrovnanou bilanci, 

-	dalšího jednání  s představiteli Karlovarského kraje se už ujal prof. MUDr. Widimský,

· postupně se připravuji na předávání funkce, pak je spousta dalších věcí, detailů a maličkostí,  které probíhají souběžně,

· 11. 12. 2017 navštívil fakultu izraelský velvyslanec u příležitosti zahájení výstavy fotografií studenta  Bena Ebena,  pan velvyslanec se poté sešel s  izraelskými studenty a slíbil,  že bude podporovat  izraelsko českou dohodu  o vzájemné spolupráci,

· fakultní vánoční koncert – 20. prosince v 19,30 hodin v Kostele Sv. Jana Nepomuckého, Praha 1, Hradčany,  všichni jsou srdečně zváni a vítáni. Na programu Collegium Strahovience bude Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby,

· gratulace všem zvoleným zástupcům 3. LF UK do AS UK.



Diskuze:  nebyla

Kandidát na děkana prof. Widimský informoval o aktuálním vývoji ohledně příprav zahájení druhé paralelky bakalářského studia fyzioterapie. Tato skupina studentů by měla absolvovat většinu výuky v Karlových Varech v rámci spolupráce 3. LF UK se Statutárním městem Karlovy Vary. Výuka by měla být zahájena ve školním roce 2018 - 19. Tuto věc projednal prof. Widimský v posledních 3 týdnech v kolegiu děkana, ve Vědecké radě 3. LF, s prorektorem UK prof. Hálou a především 1. 12.  během schůzky na MŠMT se zástupci MŠMT a města Karlovy Vary. Vedení fakulty setrvává na dříve již Akademickým senátem 
(9. 5. 2017) i Vědeckou radou (2. 3. 2017) schválené pozici - tj. zajistit výuku odborně a personálně za předpokladu, že prostory a zařízení i případné další související náklady budou zajištěny kompletně městem Karlovy Vary. 

Závěr: 

AS 3. LF UK s tímto postupem souhlasí bez připomínek.





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

Projednávaný materiál obdrželi všichni senátoři e-mailem s časovým předstihem.

UK má právní subjektivitu jako celek a hospodaření je řešeno komplexně vůči státu jako souhrn hospodaření všech fakult.

UK nám uvolnila částku 2 mil. Kč a máme rozhodnout, do kterého fondu tyto finanční prostředky převedeme.

Návrh:  finanční prostředky převést do rezervního fondu, odkud je můžeme následně převést do

a)     FRM

b)     Fondu odměn             nebo

c)     Fondu provozních prostředků.

 podle čl. 16 „Rezervní fond“ 



1.      Zdrojem rezervního fondu jsou:

a)      příděl z VH k rozdělení, 

b)      převody z fondů uvedených v čl. 17, 19 a 22.

2.      Rezervní fond lze použít

a)      na krytí ztrát minulých účetních období, do tří jiných fondů.



Diskuze: nebyla

Usnesení:  

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b)  Statutu 3. lékařské

fakulty UK souhlasí s předloženým rozdělením výsledku hospodaření minulých let bez

výhrad.

Hlasování:   21, 0, 0.



Ad 6)  Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky  – MUDr. Marx

Projednávaný materiál obdrželi všichni senátoři e-mailem s časovým předstihem.



V souladu s čl. 4, odst.4 Stipendijního řádu UK a s Pravidly pro přiznávání stipendií na 3. LF UK stanoví děkan fakulty po vyjádření AS fakulty konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky.

Předkládaný návrh vychází z pravidel stanovených Stipendijním řádem UK a z aktuální výše

stipendijního fondu fakulty.



MUDr. Marx  přednesl obsah materiálu, došlo k navýšení fondu, musíme odměnit min. 10%

studentů z každého programu, je regulována výše stipendia od 10 – 50 tisíc Kč. V materiálu je

návrh navýšení pro studenty s průměrem 1,00 v rámci těch vybraných skupin, aby výše jejich

stipendia byla 15 tisíc, u ostatních 13 tisíc.



Diskuze: Kantorová , Marx, děkan

· o výši stipendia rozhoduje v 2. ročníku jedna známka, která zahrnuje vícero zkoušek,

· nelze řešit jinak, nebylo by v souladu se stipendijním řádem,

· děkan: právě ta velká zkouška ve druhém ročníku ukáže, kdo je excelentní student a kdo je horší student, nemělo by se to ředit na více známek,

· stipendijní řád je řádem fakultním.



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 
v akademickém roce 2016/2017 studentům se studijním průměrem 1,00   15.000,- Kč, ostatním studentům do uvedeného limitu  13 000,- Kč.

Hlasování:  23, 0, 1.





Zprávy ze senátu AS UK – prof. MUDr. Moťovská

Prof. MUDr. Moťovská poděkovala za důvěru, kterou získala od voličů pro další volební 

období.

V AS UK se nyní  řeší finance, konkrétně rozdělování prostředků a dotací na jednotlivé

fakulty má na programu ekonomická komise, která bude zasedat  dne 12. 12. 2017 od 16,30

hodin.

Neměli bychom celkově být na tom hůř, dotace pro fakultu by měla být  ve výši 110 % dotací

minulého roku.

Pokud fakulty přidělené prostředky nevyčerpají, pak ty nevyčerpané dostanou k dispozici fakulty jiné.

MUDr. Moťovská konstatovala, že z naší fakulty přichází na UK málo informací,  musíme

lépe a více zdůrazňovat svoji práci, potom můžeme mít i nárok na případné další dotace.

Dále přislíbila, že se bude snažit informovat AS 3. LF UK o všem podstatném  projednávaném v AS UK, aby měli senátoři možnost projednávané připomínkovat.



Diskuze: Marx, děkan, Moťovská, Sychra, Widimský, Polák

-  prof. Moťovská nemá ambici kandidovat na předsedkyni AS UK, 



Děkan – členové AS pedagogové z lékařských fakult budou požadovat přehled rozdělování 

finančních příspěvků do UK – lékařské fakulty odvádějí peníze do UK, finanční prostředky

jsou pak rozdělovány mezi všechny fakulty.

Jde o nezanedbatelné částky, zejména u 1. LF UK. Požadavek je na projasnění toků peněz a

to, kolik finančních prostředků přichází z Ministerstva financí,  kolik zůstává na provoz uvnitř

RUK a kolik se přerozděluje na jednotlivých programech. 

Požadavek přednesl děkan 1. LF UK prof. Šedo – my chceme rovněž, aby bylo vidět, jak se

na celkovém financování podílejí  lékařské fakulty svými příspěvky a jaké jsou toky financí.

Rozdělení příspěvků navrhuje rektor a návrh předkládá AS UK. Lékařské fakulty  přispívají

proporcionálně více než fakulty ostatní.



Diskuze:

Sychra – problematika byla řešena na jednání AS UK, z jednání bude zaslán zápis.

Widimský – je tam zajímavé, že v posledních dvou letech narostly lékařským fakultám

náklady na odvody pro RUK. Stoupá i finanční náročnost provozu RUK. Solidarita je

v pořádku, toky financí musí být zprůhledněny.

Polák: zda  proběhlo navyšování stipendií PGS. 

Moťovská: o jednání a jeho závěrech  budu informovat vedení fakulty a Akademický senát 

3. LF UK..



Různé:

Pozvání na vánoční koncert – uvedeno již v informacích děkana.

Mgr. Vácha a děkan prof. Anděl  a studentský místopředseda David Lauer poděkovali za spolupráci všem členům AS 3. LF UK a popřáli hezké vánoce a v příštím roce hodně štěstí, úspěchů a hlavně zdraví.



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne 
16. ledna  2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové.







        							Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.   

							        předseda AS 3. LF UK





Zapsala: Sádecká

14. 12. 2017

Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer






Č.j. 7/8 –   84/2016 - 2019  3. LF UK   

Zápis z 19. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  9. dubna 2019  ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.



Program:                                                                                                         

1.	Zahájení 

2.	Schválení programu, určení skrutátorů

3.	Kontrola zápisu ze dne 12. března 2019

4.         Informace děkana

5.	Hospodaření fakulty v roce 2018 – JUDr. Mužíková

6.	Návrh na studentské hodnotitele pro NAÚ – Mgr. Vácha

7.	Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy -  Vývojová a buněčná biologie, Molekulární a  buněčná biologie, genetika a virologie, Imunologie  - prof. MUDr. Šlamberová

8.	Udělení pamětní medaile a pamětního listu 3. LF UK prof. MUDr. Kalvachovi, prof. MUDr. Vaňkovi a doc. MUDr. Šprindrichovi – prof. MUDr. Džupa

9.	Cena časopisu VESMÍR za rok 2017/2018 – D. Lauer



Dnešní program byl doplněn ještě o 

bod č. 10 -  žádost o projednání a v případě souhlasu o schválení přiložených materiálů pro re

akreditaci DSP "Preventivní medicína a epidemiologie" – předkladatel prof. MUDr.

Widimský


Různé





Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 17 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavili ještě 2 senátoři, kteří se účastnili hlasování.





Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.

Závěr:

AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  
za pedagogickou komoru:  MUDr. Dáňová

za studentskou komoru:     Daniel Dus





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. března 2019

Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 12. března – zejména:

-	dvě schvalování per rollam – převod budovy č. 19 a  

-	rozdělení prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu (programů Progres).



Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 12. března 2019, který obdrželi e-mailem,  připomínky.

Závěr:  

Zápis ze dne 12. března 2019 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   

· Donatio Facultatis Medicae Tertiae - letos poprvé – byly doručeny 4  kvalitní přihlášky - Dominika Andreánská,  Adam Chlapečka,  Jan Mizner,  Eliška Selinger, 

Výběr bude proveden do 15. 4. 2019,



· výuka  fyzioterapie v Karlových Varech (bakalářské studium) – není perspektiva na rozjezd výuky, navrhujeme dohodu o ukončení jednání,



· převod budovy č. 19 – žádný posun za poslední měsíc, proběhla kolečka na státních orgánech, teď  je materiál na MZ ČR, jednání děkana s ministrem bude 18. dubna,



-     jednání s FNKV o nové smlouvě a o přiblížení podmínek rozdělování financí za 
      vědu mezi nemocnicí a fakultou, zatím jednání ve třech, prof. MUDr. Arenberger,
       vysvětlil obsah pravidel,



· návrh nemocnice na společný projekt „CEATUM“ – náhrada za traumacentrum, o jehož výstavbu usiluje nemocnice již delší dobu, je stavební povolení, ale nenašly se finanční prostředky. Náhradní projekt by směřoval na peníze z EU,



· působení fakulty jako znaleckého ústavu – jednotný postoj lékařských fakult  podpořený Asociací děkanů LF – ukončit za stávajících podmínek činnost znaleckého ústavu s tím, že není vyloučeno se opět do seznamu přihlásit, pokud budou pro práci znaleckých ústavů a jeho specialistů důstojnější podmínky,



· diskuze o modifikaci podmínek pro HŘ / JŘ pro hodnocení vědy,



· NAÚ – udělené akreditace ORL, gynekologie a porodnictví, dermatologie (dostali jsme konečná rozhodnutí o akreditaci) a kardiologie (předběžné rozhodnutí je kladné, potvrzeno by mělo být do konce dubna).



· návrhy nominací studentů pro Národní akreditační úřad,



· Důležité termíny:

21. 5.                                                     SVK

             14., 17. a 18. 6.                                   přijímací zkoušky 3. LF UK

             20. 6.                                                     porada přednostů

             17. 7.                                                     promoce (MUDr.) 3. LF UK

             27. 9.                                                     Zlatá promoce absolventů roku 1969

             30. 9.                                                     porada přednostů

             11. 10.                                                  Imatrikulace 3. LF UK

             25. 10.                                                  promoce bakalářské (Bc.)

             termín zatím není stanoven          promoce magisterské (MUDr.)

             8. – 9. 11.                                             výjezdní zasedání 3. LF UK

-	poděkování studentům – 4 studenti získali ocenění a jedno získala prof. 
             Moťovská. Poděkování za aktivitu.



Diskuze: nebyla

Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.





Ad 5)	  Hospodaření fakulty v roce 2018 – JUDr. Mužíková

JUDr. Mužíková, tajemnice fakulty, předložila přehled o hospodaření fakulty v roce 2018. 

Vysvětlila položky nákladů a výnosů a výsledek hospodaření.



Část provozní dotace, kterou tvoří příspěvky MŠMT, byla převedena do fondu provozních prostředků k zajištění činností fakulty, případně k převodu do fondu reprodukce investičního majetku.



Došlo k výraznému navýšení osobních nákladů. Prostředky z fondu vzdělávací politiky určeného k navýšení kapacit LF (17,1 mil.) byly použity především k personálnímu posílení zejména teoretických ústavů fakulty.



Zpráva auditora : bez výhrad, „poctivý a věrný“  obraz hospodaření.



Diskuze:  nebyla

Usnesení:

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK schvaluje Zprávu o hospodaření fakulty v roce 2018, kterou předložila a prezentovala  JUDr.  Mužíková.

Hlasování:  19, 0, 0.



Ad 6)	  Návrh na studentské hodnotitele pro NAÚ – Mgr. Vácha

Předseda Národního akreditačního úřadu prof. Labík požádal děkana fakulty, aby fakulta navrhla studenty (nejlépe doktorandy) jako možné hodnotitele pro NAÚ. Úřad má dostatek hodnotitelů z řad pedagogů, avšak nedostatek z řad studentů.

Na základě výzvy byli doporučeni následující  uchazeči:

MUDr. Martina Nemčoková, MUDr. Jan Hugo, MUDr. Matěj Patzelt, MUDr. Jakub Fuksa,

MUDr. Eva Miletínová, MUDr. Jakub Ježek, MUDr. Marek Pásek, Ivan Poledník, student 
6. ročníku 3. LF UK.

MUDr. Fontana, který je hodnotitelem, informoval senát o činnosti.NAÚ – seznam hodnotitelů má asi 50 členů, na hodnocení akreditace se vybírá 5 členů, z nichž musí být alespoň jeden student. V oblasti všeobecné lékařství studenti ukončili činnost po ukončení studia, je potřeba členy doplnit.

Závěr:

AS 3. LF UK souhlasí  se zařazením studentů MUDr. Nemčokové, MUDr. Miletínové, MUDr. Páska, MUDr. Ježka a studenta 6. ročníku všeobecného lékařství Poledníka na seznam hodnotitelů  pro NAÚ.

Diskuze:  nebyla

Hlasování:  18, 0, 1.



Ad 7)   Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy -  Vývojová a buněčná biologie, Molekulární a  buněčná biologie, genetika a virologie, Imunologie  - prof. MUDr. Šlamberová



V souladu s Akreditačním řádem UK projednal AS 3. LF UK přiložené návrhy žádostí o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy: 

Vývojová a buněčná biologie 

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Imunologie 

Návrh na udělení akreditace navrhuje Přírodovědecká fakulta UK. Doktorské studijní programy budou uskutečňované společně na Přírodovědecké fakultě UK, 1. lékařské fakultě UK, 2. lékařské fakultě UK a 3. lékařské fakultě UK.

Diskuze: nebyla

Usnesení::

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženými návrhy doktorských studijních programů Vývojová a buněčná biologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Imunologie, které budou uskutečňované společně na Přírodovědecké fakultě UK, 1. lékařské fakultě UK, 2. lékařské fakultě UK a 
3. lékařské fakultě UK.

Hlasování:  19, 0, 0.





Ad 8)  Udělení pamětní medaile a pamětního listu 3. LF UK prof. MUDr. Kalvachovi, prof. MUDr. Vaňkovi a doc. MUDr. Šprindrichovi – prof. MUDr. Džupa (Mgr. Vácha)



Senátorům byly dány k dispozici životopisy všech tří navržených zaměstnanců na udělení pamětní medaile a pamětního listu k jejich životnímu jubileu.

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání

nemá námitek s udělením pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu prof. MUDr.

Kalvachovi, prof. MUDr. Vaňkovi a doc. MUDr. Šprindrichovi k jejich životnímu 

jubileu.



Diskuze: nebyla

Hlasování:  19, 0, 0.





Ad 9)  Cena časopisu VESMÍR za rok  2017/2018 – D. Lauer



Cena VESMÍR je udělovaná Nadačním fondem student 3. LF UK, a to vždy dvěma studentům z každého ročníku všech prezenčních oborů v českém jazyce. Tito studenti vyhrávají roční předplatné časopisu Vesmír. K získání ceny jsou stanovena kriteria, která studenti musí splnit. Ne všichni studenti, kteří kriteria splní, však mají o předplatné časopisu Vesmír zájem.

Kriteria:

Studenti 1. – 2. ročníku: „Studijní průměr pod 2,1 a další aktivity“

Studenti 3. – 6. ročníku: „Umístění na předním místě v rámci SVK“ 



V tomto roce se o cenu přihlásili a dle kritérií byli na cenu vybrání tito studenti:

Janíková Vendula, 2. ročník oboru Dentální hygienistka

Matraszek Veronika Viktoria, 2. ročník oboru Všeobecné lékařství

Poloček Adam, 2. ročník oboru Všeobecné lékařství

Křemen Jan, 5. ročník oboru Všeobecné lékařství

Hrdličková Adéla, 5. ročník oboru Všeobecné lékařství

Kuchtová Barbora, 6. ročník oboru Všeobecné lékařství



Diskuze: nebyla

Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí s udělením Ceny časopisu VESMÍR za akademický rok 2017/2018 studentům Vendule Janíkové, Veronice Viktorii Martaszek, Adamu Poločkovi, Janu Křemenovi, Adéle Hrdličkové a Barboře Kuchtové.

Hlasování:  19, 0, 0.





Ad 10)  Žádost o projednání a v případě souhlasu o schválení

                přiložených materiálů pro reakreditaci DSP "Preventivní  
     medicína a epidemiologie" – překladatel prof. MUDr.
     Widimský


Jedná se o pokračování DSP "Preventivní medicína", který na UK probíhá již mnoho let a jemuž končí v roce 2020 akreditace.

Podstatné změny jsou tyto: 

1. Název je rozšířen o epidemiologii, což lépe vystihuje i minulý obsah tohoto DSP, kde byla úspěšně obhájena řada epidemiologicky zaměřených dizertací. 

2. Z důvodu věku navrhujeme změnu osoby garanta a předsedy OR. Doc. Čelko, který má o tento DSP velké zásluhy, samozřejmě bude i nadále zapojen v rámci OR jako její významný člen i jako školitel. Novým garantem je navržen doc. MUDr. Polák, který je absolventem tohoto programu a bude jej dále rozvíjet.

3. Z téhož důvodu jsou navrženy též některé další změny v personálním složení OR tak, aby byla vyvážena účast jednotlivých fakult a dodržen požadavek na počet externích členů OR. 
Program je společný s l. a 2. LF, bude i nadále koordinován na naší fakultě.



Doc. MUDr. Čelko – program je od roku 2005, od roku 2008 je jejím předsedou. V programu je cca 180 studentů ze všech tří fakult, z naší nejvíce. Témata jsou  preventivní z teoretických i klinických oborů.  Oborová rada by měla mít 30 členů.

Diskuze:  není

Usnesení:

AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10. odst. 1, bod h) Statutu 3. LF UK  materiály pro reakreditaci  DSP „Preventivní medicína a epidemiologie“,

Hlasování:  19, 0, 0.





Různé

1.  doc. MUDr. Trnka – ochrana klimatu – vyjádření podpory k programu studentů.



Usnesení :

AS 3. LF UK  podporuje akci studentů a studentek za klima, neboť klimatická změna je jedním největších problémů dneška a vyžaduje urgentní řešení.

Diskuze: nebyla

Hlasování: 19, 0, 0.

Místopředseda David Lauer sdělil, že studentská komora se již k programu připojila. 



2.  prof. MUDr. Widimský – 14. května se bude konat softbalový turnaj.

3.  senátor Renza – pozvání na Parník – 6. května.

4.  prof. MUDr. Šlamberová -  pozvání na SVK.

5.  prof. MUDr. Arenberger –  pozvání k vyšetření do stanu proti melanomu.

6.  doc. MUDr. Toušek  pozvání – 2. května – 1. ročník v hokeji na Hvězdě od 18. hodin.





Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
7. května  2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.



							



.

							Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.

								 předseda AS 3. LF UK





Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, D. Lauer, prof. MUDr. Widimský,  
JUDr. Mužíková

                   



Zapsala:  Ing. Sádecká

11. 4. 2019




Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v reakci na uzákonění nelékařských oborů (zákon č. 201/2017 Sb.) terapeut tradiční čínské medicíny (Bc.) a specialista tradiční čínské medicíny (Mgr.) schválil na svém zasedání dne 10. 10. 2017 toto stanovisko: 

1. Senát LF MU je krajně znepokojen skutečností, že přes zásadní protesty odborné veřejnosti byla tato úprava zákona schválena oběma komorami Parlamentu ČR.


2. Senát LF MU v Brně nepovažuje za možné akreditovat studijní program, který je v rozporu se základním paradigmatem lékařských oborů, tedy medicínou založenou na vědeckých důkazech (EBM). Žádná ze složek tradiční čínské medicíny (TCM) není s tímto paradigmatem ve shodě.


3. K jednotlivým metodám TCM jsou uváděny tyto vážné výhrady:


· Systém akupunkturních bodů a drah (meridiánů) nemá žádný jednotně přijímaný anatomický nebo fyziologický ekvivalent. V literatuře nacházíme teoretická zdůvodnění akupunktury, které jsou zcela v rozporu s moderním přírodovědným a medicínským poznáním. Evropské varianty akupunktury nejsou součástí TCM.


· Představa proudící životní energie „čchi“ je zcela nekompatibilní s jakoukoliv představou energie v moderní vědě. Ztotožnění „čchi“ s bioelektrickými jevy selhává.


· Opakované rozbory z Číny exportovaných přírodních TCM léčiv ukázaly, že jde o špatně definované směsi látek nejasné provenience, k nimž jsou někdy přidávána moderní léčiva pro zvýšení účinnosti. Obsahují často nebezpečné koncentrace těžkých kovů. Nejsou dobře popsány kontraindikace a zejména interakce s jinými léčivy. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že preparáty TCM nejsou legislativami vyspělých zemí uznávány jako léky a jsou často považovány za rizikové.


· Využívání některých živočišných produktů (např. nosorožčí rohy, tygří kosti) je zcela postaveno na mystických představách a vede k devastaci stavů vzácných zvířat.


· Pulsovou diagnostiku (rozlišení až mnoha desítek druhů pulzu na základě pohmatu) nelze objektivizovat přístrojově. Její terminologie je nejasná, odkazuje na čhi, jing a jang.


4. Velkým rizikem nové zákonné úpravy je její zneužití jako precedentu pro analogické uznání specialistů jiných modalit alternativní medicíny.


5. Často využívaný argument „starobylosti“ TCM není argumentem platným. Starobylou je i alchymie a astrologie, což z nich nedělá vědecké disciplíny. Stejně tak není platný argument, že díky znalostem o některých bylinách užívaných v TCM byla objevena například některá cytostatika, a proto je TCM „správná“. K objevům cytostatik došlo i mnoha jinými způsoby a o přítomnosti léčivých látek v bylinách nikdo nepochybuje, jsou základem mnoha léčiv.


6. Akademický senát LF MU nepovažuje za možné, aby byla na lékařských fakultách vedena výuka podle několika různých paradigmat. Tato otázka je velmi palčivá po zveřejnění návrhu „Vyhlášky o minimálních požadavcích na studijní programy a vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční čínské medicíny a na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání specialista tradiční čínské medicíny“, kde jsou uvažovány předměty opírající se o vědecký základ medicíny vedle předmětů vycházejících z čínských lidových tradic. Proto AS LF MU vyzývá ostatní lékařské fakulty a zdravotnické vzdělávací instituce v ČR, aby se od nové zákonné úpravy distancovaly, v žádném případě neumožnily akreditaci TCM a v této souvislosti zabránily zneužití jmen svých pracovníků.  


V Brně, dne 10.10.2017



Č.j. 7/8 –   88/2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 20. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  7. května 2019  ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:     


1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 9. dubna 2019


4.         Informace děkana – MUDr. Marx (v zastoupení)


5. 
Návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2019 – JUDr. Mužíková


6.
Žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy – Neurovědy, Fyziologie a patofyziologie člověka, Biologie a patologie buňky, Farmakologie a toxikologie, Lékařská biofyzika – prof. MUDr. Džupa


7.
Evaluace minulého semestru – MUDr. Marx


8. 
Informace o přijímacím řízení – MUDr. Marx


9.         Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská 

Různé


Ad 1) Zahájení  


Přítomno bylo 17 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavila ještě  1 senátorka, která se účastnila hlasování.


Předseda AS 3. LF UK Mgr. Vácha přivítal prof. MUDr. Moťovskou, zástupkyni fakulty v AS UK, a sdělil, že se program jednání nebude měnit, pouze je potřebné z pracovních důvodů předkladatelů zvolit jiné pořadí projednávaných bodů.


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu dnešního jednání a ke skutečnosti, že jednotlivé body budou projednávány v pozměněném pořadí.

Závěr:


AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem.


Skrutátory byli určeni:  
za pedagogickou komoru:  prof. MUDr. Jozef Rosina

za studentskou komoru:     Jakub Fuksa

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. dubna 2019


Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 9. dubna – zejména:


       -
hospodaření fakulty v roce 2018 – JUDr. Mužíková


· návrh na studentské hodnotitele pro NAÚ – Mgr. Vácha


· žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy -  Vývojová a buněčná biologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Imunologie  - prof. MUDr. Džupa, (prof. MUDr. Šlamberová).

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 9. dubna 2019, který byl zveřejněn na webu 
AS 3. LF UK, připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 9. dubna 2019 byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana  - v zastoupení MUDr. Marx 


1.  udělení cen - Donatio Facultatis Mediace Tertiae  bylo obtížné, byly  přihlášeny 
     4 kvalitní aplikace,  cenu získala Eliška Selinger a Adam Chlapeček,, dvěma ostatním
      bylo nabídnuta spolupráce  na příslušných pracovištích,

2. situace s převodem budovy č. 19 – pokračuje,

3. FNKV a 3. LF podaly společně předběžný záměr na projekt CEATUM,


4. vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů – na základě stanoviska a doporučení Asociace děkanů, důvodem je přetížení specialistů a podmínky zákona o znalcích a tlumočnících,

5. přijímací řízení –  14. 6. testy, 17. a 18. 6.  zkoušky ústní – do šesti studijních programů,

6. počty přihlášených: VL – 2385, FT – 367, DH – 384, Nutriční terapeut 97, Intenzivní péče – 68, Všeobecné ošetřovatelství – 306.

Diskuze:   Havrda, Marx,

· v počtu přihlášek na VL není zahrnuto anglické kurikulum,


· letos je nárůst o něco více než vloni – navýšení přijímaných by mělo být asi o 11 či 12 studentů, nebudou se měnit počty studijních skupin,


· MUDr. Havrda: odchody ze studia - v českém kurikulu je to asi 10%, v anglickém asi 20%;  v anglickém kurikulu je ještě asi 30 studentů, kteří nemají žádný bod ani test, sankční komise s nimi bude jednat, podobný počet studentů nechodí vůbec do školy, lze předpokládat, že u některých se jedná o snahu získat povolení k pobytu,


· v českém kurikulu nemá zápočet asi 12 studentů, národnosti jsou různé.

Úbytek byl do loňského roku asi 11% v českém kurikulu, 20% v anglickém kurikulu. Nově není povoleno přerušovat studium v 1. ročníku, tzn., že studentů odchází více, pokud neudělají modul v 1. ročníku.

Intenzivní péče – přihlášených 68, má se brát 30 studentů, snížení počtu přijímaných se zatím neočekává, záleží na kvalitě uchazečů, plánovaný počet se může trochu zvýšit nebo snížit – jde o rozhodnutí pana děkana.

Závěr: 


AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 5)
 Návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2019  – JUDr. Mužíková

Tajemnice fakulty  prezentovala návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2019. Popsala způsob rozdělení financí v předložené tabulce a upozornila na významné rozdíly u některých nákladových i výnosových položek rozpočtu oproti roku 2018.


V rozpočtu byly navýšeny osobní náklady. Navýšení je  financováno počínaje rokem 2018 zejména z prostředků uvolněných vládou na posílení rozvoje lékařských fakult. V roce 2019 je z těchto prostředků pro 3. LF UK uvolněno do  provozní  dotace  50,2 mil. Kč.  


V rozpočtu byly poníženy tržby z prodeje služeb (platby samoplátců, zahraniční studenti) v důsledku změny metodiky vykazování plateb od těchto studentů v souladu s účetními předpisy a požadavkem auditorské firmy. Rozdíly budou pokryty jednak z fondu provozních prostředků, který byl navýšen za tímto účelem v roce 2018 o 15 mil. Kč, a částečně z výše uvedených prostředků na posílení rozvoje lékařských fakult.


Pro případ, že dojde k převodu budovy SZÚ č. 19  v letošním roce, počítá se s navýšením prostředků  na opravy a údržbu o necelé 3 mil. Kč.


Diskuze:  nebyla

Usnesení:

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK schvaluje Návrh rozpočtu 3. LF UK na rok 2019, který předložila z pověření děkana tajemnice fakulty  JUDr.  Mužíková.

Hlasování:   18, 0, 0.

Ad 6)
  Žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy – Neurovědy, Fyziologie a patofyziologie člověka, Biologie a patologie buňky, Farmakologie a toxikologie,  Lékařská biofyzika – prof. MUDr. Džupa

Materiály byly předány včas senátorům, a to přes senátní web, prof. MUDr. Džupa


informoval přítomné, že všechny předkládané žádosti o reakreditace schválila Vědecká


rada 3. LF UK.

Zmínil rovněž potřebu posílit naše zastoupení v oborových radách, zejména v oborové


radě Fyziologie a patofyziologie.

Diskuze:


Renza:  jaké máme zastoupení v oborové radě Fyziologie a patofyziologie.

Prof. MUDr. Džupa:  máme tam 3 členy, chtěli bychom 5. Oborová rada má celkem 21 členů.

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s žádostí uskutečňovat doktorské studijní 

programy – Neurovědy, Fyziologie a patofyziologie člověka, Biologie a patologie

buňky, Farmakologie a toxikologie, Lékařská biofyzika.


Hlasování:  18 0, 0.

Ad 7)  Evaluace minulého semestru – MUDr. Marx


MUDr. Fontana:


· nová aplikace výuka – je tam i sekce pro evaluace, sběr probíhá déle než bylo před tím, evaluace k učitelům nebo garantům, lze zasílat i e-mailem,


· návratnost – zimní semestr – návratnost je v podstatě stabilní, 


· čísla za jednotlivé studijní programy – zhodnocení návratnosti,


· hlavní připomínky  byly projednány Komisí pro evaluaci výuky, Komisí pro výuku a na zasedání AS 3. LF UK, výstupy budou zveřejněny přes CAS,


· Evaluační komise – připomínky, co by se dalo upravit v rámci evaluace, byla vypracována zpráva pro rektorát, ostatní fakulty se v návratnosti od nás moc neodlišují, je nutné pokračovat v cíleném oslovování studentů, setkání studentů a garantů – zkušenosti z fyzioterapie.

Diskuze: 

MUDr. Havrda: v papírové podobě byly evaluace v jiných řádech, fungovaly lépe, něco jsme se z nich dozvěděli.

MUDr. Marx: v některých ročnících byla větší čísla, ale elektronické informace přicházejí ihned, elektronickým systémem návratnost klesá, může se změnit způsob evaluací, rozdávat na posledních hodinách dotazníky je zpozdilé.


MUDr. Havrda: dříve jsme se dozvěděli, v kterém předmětu byl problém. 

MUDr. Marx: není problém udělat sběr všech informací,  je to určeno garantům a přednostům


– detailní komentáře,

MUDr. Fontana: nepočítáme průměrnou návratnost průběžných evaluací, pouze ty semestrální,


MUDr. Marx: celý systém bude přístupný k informacím v evaluačním systému,


Prof. MUDr. Rosina: číslo návratnosti 10% je číslo velké, jinde jsou čísla podstatně menší (kolem 3-5%),


Prof. MUDr. Džupa: u některých kurzů to bylo v papírové podobě součástí kurzu na jeho konci, proto byla 100% návratnost, v okamžiku, kdy je to svobodné, 10% je úžasných,


MUDr. Marx: učitelům vysoce hodnoceným byly vypláceny odměny (30 až 80 tisíc Kč)  – tam je zásadní návratnost evaluací, vyšší hodnocení a motivace se týká zejména mladších kolegů, je v zájmu, aby těch evaluací bylo hodně.

Závěr:

AS 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech evaluace výuky studenty za zimní semestr akademického roku 2018/2019 a doporučuje, aby její výstupy (včetně vyučujících a garantů) byly dostupné v elektronické aplikaci po přihlášení prostřednictvím CAS,


2) AS 3. LF UK podporuje kroky k vylepšení aplikace pro evaluaci a opatření posilující propagaci a prezentaci evaluace na 3. LF UK.

Hlasování:   18, 0, 0.

Ad 8)  Informace o přijímacím řízení – MUDr. Marx

Viz bod 4) Informace děkana, které v zastoupení pana děkana přednesl MUDr. Marx, proděkan pro studium a výuku.

Diskuze: nebyla

Závěr:

AS 3. LF UK bere informaci proděkana pro studium a výuku MUDr. Marxe  o


přijímacím řízení na vědomí.


Ad 9)  Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská  

1. prof. MUDr. Moťovská byla opět zvolena do předsednictví senátu, zástupci naší fakulty jsou v AS UK aktivní, dobře v něm pracují, předsednictví senátu je úzká skupina,

2. hodnocení kvality UK – prof. MUDr. Moťovská byla členkou hodnotící komise, v níž byly prestižní osobnosti z evropských a světových univerzit;


3. stávající pan rektor je velmi aktivní při získávání finančních prostředků, pro vědu i výuku,


4. na UK se velmi řeší otázky spojené s plagiátorstvím – mají se ustanovit komise a problém, jehož agenda je široká, řešit systémově,


5. pokud bude cokoliv potřeba, neprodleně se na prof. MUDr. Moťovskou obracejte.

Diskuze: nebyla

Závěr:

AS 3. LF UK bere informace přednesené prof. MUDr. Moťovskou, senátorkou


fakulty v AS UK,  na vědomí.

Různé

1. Michenka – pozvání na Vinohradskou trojku – příští čtvrtek, bude i závod klinik, doprovodný program před fakultou,

2. Renza – obdržel od prezidenta ČČK – dneska je 100 let ČČK, dostal jsem medaili za záchranu života. Děkuji fakultě,

3. prof. MUDr. Džupa – za prof. MUDr. Šlamberovou – zúčastněte se SVK – prosí 
o účast – 21. května.


4. Sychra – je 99 odevzdaných abstrakt – SVK, rekordní účast,


5. Mgr. Vácha – poděkování TRIMEDU – za včerejší Parník.

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
11. června  2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.


.









Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.










 předseda AS 3. LF UK


Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  JUDr. Mužíková, prof. MUDr. Džupa, 
prof. MUDr. Moťovská

Zapsala:  Ing. Sádecká


9. 5. 2019


Č.j. 7/8 -   46 /2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 10. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne 16. ledna 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. Radany Königové na děkanátu, dv. č. 223.


Program:                                                                                                         

1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 12. prosince 2017


4.
Informace děkana


5. 
Návrh na složení Vědecké rady – prof. Widimský


6.
Návrh na složení Kolegia děkana – prof. Widimský


7.
Aktualizace směrnice děkana č. 14/2006 – základní stipendia pro studenty doktorského studia a jejich navýšení – prof. MUDr. Šlamberová


8.
Usnesení Akademického senátu 1. LF UK – finanční toky v rámci UK – Tomáš  Sychra., Metoděj Renza, Mgr. Vácha

9.
Zprávy z AS UK – prof. Moťovská


Různé

Pozvánka na inauguraci nového děkana 3. LF UK prof. MUDr. Widimského - Karolinum 

1. února 2018, spojenou s poděkováním stávajícímu děkanovi prof. Andělovi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Zahájení  


Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo 25 senátorů, senát byl usnášení schopný.   


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  


Do programu bude doplněn bod č. 6 - složení Kolegia děkana – prof. Widimský


K předloženému programu včetně jeho doplnění o bod č. 6 nevznesl nikdo ze senátorů připomínku či požadavek na další doplnění.


Závěr:  


AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání.  


Skrutátory byli určeni: za studenty: Daniel Dus 

za akademickou obec: doc. MUDr. František Duška

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. prosince 2017  


Mgr. Vácha připomněl body jednání z 12. prosince 2017 – zejména:

· zprávu o bakalářském studiu oboru fyzioterapie v Karlových Varech,

· rozdělení výsledku hospodaření minulých let


· vnitřní předpis týkající se stipendií za vynikající studijní výsledky.


Žádný ze senátorů neměl k zápisu z 12. prosince 2017 připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 12. prosince byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana  


Pan děkan prof. Anděl předložil senátorům zprávu o své činnosti, která jim byla zaslána v předstihu e-mailem. Pohovořil o předávání agend funkce děkana prof. Widimskému a návštěvě u JM rektora.


Jak uvedl i ve své zprávě, nepodařilo se mu pro fakultu získat z právního hlediska potřebné náležitosti pro odkup pozemků v areálech FNKV a SZÚ, aby bylo možné realizovat záměr stavby objektů pro rozšíření výukových prostor fakulty.


Řešení se rýsuje prof. Widimskému, který bude o realizaci tohoto záměru usilovat.

Závěr: 


AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí.

Ad 5)
Návrh na složení Vědecké rady – prof. Widimský

Předseda Vědecké rady 3. LF UK nastupující děkan prof. MUDr. Widimský sdělil senátorům, že v návrhu členů Vědecké rady 3. LF UK nejsou u interních členů v podstatě změny v porovnání s předchozím obsazením Vědecké rady 3. LF UK, je navrhováno o jednoho řádného člena víc (celkem 46), interních členů je navrženo 30, externích členů je navrženo 16.


Vedle toho je navrženo 6 čestných členů Vědecké rady 3. LF UK.

Diskuze k jednotlivým navrženým členům nebyla.


K provedení volby byla schválena komise ve složení:


Předseda: MUDr. Hajer, členové doc. MUDr. Rambousková, Daniel Dus

Hlasování: 22, 0, 1.

Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod f) Statutu 3. LF UK navržené členy Vědecké rady 3. LF UK.

V tajném hlasování obdrželi jednotliví navržení členové následující počet hlasů:

A) Interní členové (n = 30)


prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan – předseda VR


		Prof. MUDr. Věra Adámková, Ph.D.


profesorka 1. LF UK, poslankyně parlamentu ČR

		15, 11, 1

		zvolena



		prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

proděkan, vedoucí Katedry interních oborů

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

přednosta Dermatovenerologické kliniky

		27, 0, 0

		zvolen



		doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.


garant studijního programu, 


přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky

		27, 0, 0

		zvolen



		doc. MUDr. František Duška, PhD.

proděkan, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace

		27, 0, 0

		zvolen



		doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

ředitel Ústavu péče o matku a dítě Praha

		27, 0, 0

		zvolen



		doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

docent Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie

		27, 0, 0

		zvolen



		doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA

přednosta Urologické kliniky, 


ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

přednosta Chirurgické kliniky

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

přednosta Neurochirurgické kliniky

		26, 0, 1

		zvolen



		prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie, 


ředitel Národního ústavu duševního zdraví

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

profesor Ústavu laboratorní diagnostiky

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

přednosta Interní hematologické kliniky

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky

		26, 1, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.


proděkan, profesor Ortopedicko-traumatologické kliniky

		27, 0, 0

		zvolen



		Doc. MUDr. Radoslav Matěj, PhD.


docent Ústavu patologie

		26, 1, 0

		zvolen



		doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

docent Ústavu imunologie

		26, 0, 1

		zvolen



		doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

proděkan, přednosta Ústavu pro studium obezity a diabetu

		26, 0, 1

		zvolen



		prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.


přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA

přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky

		22, 3, 2

		zvolen



		prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

přednosta I. interní kliniky

		27, 0, 0

		zvolen



		doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

přednosta Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka, přednostka Ústavu normální, patologické a 


klinické fyziologie

		26, 1, 0

		zvolena



		prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

přednostka Neurologické kliniky

		26, 1, 0

		zvolena



		doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

docent III. interní-kardiologické kliniky, koordinátor UNCE

		26, 0, 1

		zvolen



		doc. MUDr. Jan Trnka, PhD.

přednosta Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

		25, 2, 0

		zvolen



		doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

docent Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie

		27, 0, 0

		zvolen



		doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

garant studijního programu, přednosta Kliniky dětí a dorostu

		27, 0, 0

		zvolen





B)Externí členové (n = 16)


		Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.


ředitel Thomayerovy nemocnice

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Pavel Červinka, PhD.,

přednosta Kardiologické kliniky UJEP Ústí n. Labem

		27, 0, 0

		zvolen



		doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

		27, 0, 0

		zvolen



		doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Docent neurologie Fakulty zdravotnických studií 


Univerzity Pardubice

		27, 0, 0

		zvolen



		MUDr. Aleš Herman, PhD., MBA

ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny

		27, 0, 0

		zvolen



		prim. MUDr. Emílie Niedobová

primářka Interního oddělení Kolínské nemocnice

		27, 0, 0

		zvolena



		MUDr. Rostislav Polášek


primář Kardiologického oddělení nemocnice Liberec

		27, 0, 0

		zvolen



		Prof. ing. Karel Rais, CSc., MBA


emeritní rektor VUT Brno, poslanec Parlamentu ČR.

		27, 0, 0

		zvolen



		MUDr. Zuzana Roithová, MBA

předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s.

		27, 0, 0

		zvolena



		prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických 


studií UJEP Ústí n. L.

		27, 0, 0

		zvolen



		Ing. Jitka Sosnovcová

ředitelka Státního zdravotního ústavu Praha

		26, 1, 0

		zvolena



		doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.

přednosta Ortopedického odd. nemocnice  České Budějovice

		27, 0, 0

		zvolen



		Prof. Ing. Michael Šebek, CSc.


vedoucí Katedry řídící techniky FEL ČVUT

		27, 0, 0

		zvolen



		MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

ředitel KHS Libereckého kraje

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.


zástupce ředitele Fyziologického ústavu AV ČR

		27, 0, 0

		zvolen



		MUDr. Marek Zeman, MBA

vedoucí lékař Vinohradské ambulantní zařízení, s.r.o.

		12, 13, 2

		nezvolen





C)   Čestní členové Vědecké rady 3. LF


		prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

profesor Fyziologického ústavu Akademie věd ČR

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.

profesorka Ústavu hygieny

		27, 0, 0

		zvolena



		doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.

docent Ústavu laboratorní diagnostiky

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

profesor Ústavu patologie

		27, 0, 0

		zvolen



		prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.

profesorka Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie

		27, 0, 0

		zvolena



		prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

profesor Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie

		27, 0, 0

		zvolen





Ad 6) Návrh na složení Kolegia děkana – prof. Widimský


Prof. MUDr. Widimský seznámil senátory s navrženými proděkany a jejich okruhy činností a odpovědnosti.


Všichni senátoři dostali návrh v předstihu e - mailem.

Mgr. Vácha konstatoval, že nové složení Kolegia děkana se dotkne složení Akademického senátu 3. LF UK v pedagogické komoře. Senátory přestanou být doc. MUDr. Duška, doc. MUDr. Polák a prof. MUDr. Džupa.


Osloveni ohledně členství v Akademickém senátu 3. LF UK budou MUDr. Havrda, doc. MUDr. Sukop a MUDr. Dáňová.


Doc. MUDr. Duška předal předsedovi Mgr. Váchovi rezignační dopis. Mgr. Vácha poděkoval doc. MUDr. Duškovi za jeho práci ve prospěch Akademického senátu 3. LF UK.


Složení kolegia děkana 2018-2022


		děkan

		Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

		

		



		proděkan pro studium a výuku

		MUDr. David Marx, PhD.

		Kompletní odpovědnost za studium a výuku v magisterském a v bakalářských programech, vč. sociálních záležitostí studentů.

		



		proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu

		Doc. MUDr. František Duška, PhD.

		Institucionální i grantové financováni vědy, logistická podpora vědy, evaluace vědecké práce

		



		proděkan pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost

		Prof. MUDr. Romana Šlamberová, PhD.

		Doktorské studium (všechny programy) a studentská vědecká činnost

		



		proděkan pro akademické postupy

		Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

		Příprava podkladů pro habilitační a jmenovací řízení a pro akreditaci fakulty k těmto řízením

		



		proděkan pro specializační vzdělávání a rozvoj

		Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD.

		Specializační vzdělávání lékařů (agenda atestací, akreditací, oborových rad aj.), rozvoj fakulty (po stránce prostorové a materiální).

		



		proděkan vnější vztahy

		Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.

		Propagace fakulty (tiskové zprávy, informace do medií, web, apod.), informatika obecně (vč. Vnitrofakultních informací), vztahy se zdravotnickými zařízeními, s absolventy (alumni), sociální záležitosti zaměstnanců.

		



		proděkan pro zahraniční vztahy a akademickou mobilitu

		Doc. MUDr. Jan Polák, PhD.

		Smlouvy o mezinárodní spolupráci, zahraniční cesty členů akademické obce, oblasti mezinárodní akademické mobility zejména mezinárodní výměny studentů v rámci program Erasmus, aj.

		



		proděkan pro akademické tradice a etiku

		Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

		Zachovávání a kultivace akademických tradic, pomoc děkanovi při slavnostních akademických ceremoniích, etika vědecké práce na fakultě, fakultní ocenění pro zasloužilé pracovníky fakulty. Publikace věnované významným osobnostem 3. LF UK.

		



		tajemník fakulty

		ex officio: JUDr. Zdeňka Mužíková

		

		



		předseda AS 3. LF UK

		ex officio: Mgr. Marek Vácha, PhD.

		

		



		zástupce studentů (pokud není předsedou AS)

		ex officio: David Lauer

		

		





Diskuze nebyla.

Usnesení:


AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 3, písm. b) a čl. 10, odst. 4 Statutu 
3. LF UK bere na vědomí návrh děkana na jmenování nových proděkanů a složení Kolegia děkana.

Ad 7) Aktualizace směrnice děkana č. 14/2006 – základní stipendia pro studenty doktorského studia a jejich navýšení – prof. MUDr. Šlamberová

Došlo ke změně stipendijního řádu, naše směrnice se odvolávala na starý stipendijní řád. Aktualizací směrnice částečně navýšíme i stipendia, a to v částce financí, které jsou k použití ve stipendijním fondu.

Navýšení stipendií studentů doktorského studia je možné ještě za publikaci a za zkoušku, výše navýšení je ale omezena předpisem, kde je uvedena stropová částka.


Diskuze: nebyla

Závěr:  


Akademický senát 3. LF UK bere předložený materiál „Základní stipendia pro studenty doktorského studia a jejich navýšení“ na vědomí.

Ad 8) Usnesení Akademického senátu 1. LF UK – finanční toky v rámci UK – Tomáš  Sychra., Metoděj Renza, Mgr. Vácha

Naši studentští zástupci v Akademickém senátu UK, na který bylo usnesení předloženo, navrhli zdržení se podpory usnesení AS 1. LF UK ze dne 4. 12. 2017 z důvodu faktických nesrovnalostí v usnesení, tak zároveň z důvodu prezentovaní tohoto problému zástupcem 1. LF UK na Ekonomické komisi UK. Souhlasíme s problematikou, na kterou AS 1. LF UK naráží. 

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje na to, že v době, kdy roste společenská potřeba absolventů lékařských fakult, vzhledem ke zdravotnímu stavu obyvatelstva, stále relativně klesají v rámci rozpočtu Univerzity Karlovy příspěvky na činnost lékařských fakult.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy požaduje otevřené jednání na úrovni kolegia rektora, Ekonomické komise Akademického senátu Univerzity Karlovy a Akademického senátu Univerzity Karlovy nad principy rozdělování finančních prostředků na Univerzitě Karlově od r. 2018 a jejich narovnávání a zprůhlednění.


O podporu této aktivity žádáme i ostatní Akademické senáty lékařských fakult.


Podle sdělení našich studentských zástupců v AS UK Ekonomická komise o tom již jedná. Dnes (16. 1. 2018) to má v bodech jednání a měla by tím započnout dlouhá rozprava u kulatého stolu. Samozřejmě, že na iniciaci tohoto jednání má velkou zásluhu 1. LF UK a požádala ostatní lékařské fakulty o podporu.

Akademický senát UK o věci rovněž jedná či bude jednat, neboť Ekonomická komise spadá pod Akademický senát UK, senátoři mají přístup ke všem podkladům Ekonomické komise.


Jednání nad principy přerozdělování finančních prostředků UK na rok 2018, jejich narovnání a zprůhlednění, je bezpředmětné, neboť již bylo odsouhlaseno, je nutné se zaměřit na rok 2019.


Podporu podle telefonického sdělení sekretářky AS 1. LF UK vyslovila 2. LF UK, závěr AS 2. LF UK však znám není, neboť jednání senátu bude teprve následovat.

 Diskuze: Duška, Renza, Sychra, Džupa, děkan, Widimský, Trnka

· na solidárnosti by se měly podílet všechny fakulty, které mají zisk, nikoli pouze fakulty lékařské,

· principy přerozdělování financí na UK jsou dostupné,


· stát určuje podmínky pro jednotlivé obory studia podle potřeb státu, proto je možné, že pro lékařské fakulty bude od státu směřovat více finančních prostředků, UK v tom ale vytváří i z těchto prostředků přerozdělování v rámci fakult (humanitních apod., které jsou dotovány na všech univerzitách).

Usnesení:

AS 3. LF UK vyjadřuje podporu revizi a transparentnosti principů přerozdělování dotací pro rok 2019 na Ekonomické komisi AS UK. Zástupci 3. LF UK jsou o situaci informováni a budou zastupovat zájmy univerzity a ostatních fakult.

Hlasování:   21, 0, 0. 


Ad 9) Zprávy z AS UK – prof. Moťovská



Informace z časových důvodů prof. Moťovské, která musela odejít z jednání před svým vystoupením, nebyly podány. Bude tak učiněno na příštím jednáním Akademického senátu 3. LF UK.

Různé


1. Pozvánka na poděkování stávajícímu děkanovi a inauguraci nového děkana 3. LF UK,


Karolinum 1. února 2018


2. Slovo pana děkana


Obsazením nového Kolegia děkana dojde ke změnám v pedagogické komoře Akademického senátu 3. LF UK, ale základ senátu zůstává, včetně jeho idejí.

Děkan poděkoval všem senátorkám a senátorům za příjemnou spolupráci a za jejich podněty. Na jednání AS 3. LF UK měl vždy příjemný pocit, když před senátory „skládal účty“.


Dále popřál všem senátorkám a senátorům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, novému děkanovi prof. Widimskému, aby se mu se senátem spolupracovalo tak dobře, jako jemu, a vyslovil přesvědčení, že se atmosféra na fakultě nezmění.

Mgr. Vácha poděkoval panu děkanovi za obě  volební období, kdy byl děkanem na fakultě, za přátelskou atmosféru, pěkné mezilidské vztahy a  za pozitivní vnímání fakulty veřejností i zaměstnanci a studenty fakulty


Různé


Mgr. Vácha pozval senátory a přítomné hosty na  inauguraci nového děkana 3. LF UK spojenou s poděkováním stávajícímu děkanovi  - Karolinum, 1. února 2018, 16,30 hodin.

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
13. března 2018 od 14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové.


        






Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.   









        předseda AS 3. LF UK


Zapsala: Sádecká


Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer, Tomáš Sychra, Metoděj Renza

20. 1. 2018




Č.j. 7/8 -  63  2016 - 2019  3. LF UK   

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  12. června 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.





Program:                                                                                                         

1.	Zahájení 

2.	Schválení programu, určení skrutátorů

3.	Kontrola zápisu ze dne 15. května 2018

4.         Informace děkana

5.	Návrh na přejmenování Ústavu pro studium obezity a diabetu na Ústav 
             patofyziologie 3. LFUK a Ústavu normální, klinické a patologické fyziologie na
             Ústav fyziologie 3.LF UK ke dni 1.7.2018 – prof. MUDr. Widimský

6. 	Vybudování a vybavení Centra teorie a praxe vzdělávání v lékařských a 	nelékařských oborech" – doc. MUDr. Dlouhý

7.       Změna pravidel pro přiznání stipendií na 3. LF UK – studenti doktorského studijního
programu – prof. MUDr. Šlamberová

8. 	Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – Mgr. Vácha



Různé

	

Ad 1) Zahájení  

 Přítomno bylo   21 senátorů, senát byl usnášení schopný.   



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Senátoři nevznesli k navrženému programu dnešního jednání AS 3. LF UK žádné připomínky či požadavek na doplnění.

Diskuze: 

Závěr:

AS 3. LF UK schválil navržený program jednání tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  za studentskou komoru:   Alžběta Kantorová

                                                         za pedagogickou komoru:  Doc. MUDr. Trnka      



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 15. května 2018

Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  15. května 2018 – zejména :

-          Návrh rozpočtu na rok 2018. 

-	Evaluace výuky za zimní semestr 2017/ 2018.

-	Zřízení navazujícího magisterského studijního programu intenzivní péče na 
3. LF UK.  

-	Návrh akreditace  bakalářského studijního programu Nutriční terapeut – denní prezenční forma. 

-	Cena Margaret Bertrand z rok 2017, kterou získal student Tomáš Zumer. 

-	Nová Směrnice děkana, kterým se upravuje výše stipendia pro doktorandy.

-           Návrh na zrušení Sociální komise AS 3. LF UK.



Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 15. května 2018 připomínky.

Závěr:  

Zápis ze dne 15. května 2018  byl schválen tichým souhlasem.  



Ad 4) Informace děkana   

-	senátoři obdrželi materiál „Sto dnů hájení skončilo“ – informace o činnosti vedení fakulty za období 1. 2. až 31. 5. 2018, 

-	návštěvy pracovišť 3. LF UK děkanem fakulty,

-	změny v doktorském a bakalářském studiu,

-	Studentská vědecká konference a zájmová činnost studentů,

-	nové tváře ve vedení klinik – Stomatologická klinika – MUDr. Jiří Borkovec, Ústav patologie – Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., Radioterapeutická a onkologická klinika – Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.,

	funkce přednostů byly obsazeny na základě výsledků výběrových řízení,

1. nový vnitřní mzdový předpis UK – od 1. 1. 2018 neumožňuje výplatu další mzdy, proto byly navýšeny mzdy zaměstnanců cca o 10%, v důsledku dobrého hospodaření fakulty budou v červnovém termínu vypláceny mimořádné odměny pracovníkům – navrhnou přednostové ústavů a klinik, tajemnice (pro děkanát) a děkan (pro přednosty a proděkany),

1. Asociace děkanů lékařských fakult – předsedou byl zvolen prof. MUDr. Šedo – děkani se aktivně snaží o získání více prostředků od státu na chod lékařských fakult. Ministři zdravotnictví a školství zorganizovali pracovní jednání s předsedou vlády ČR přímo v Úřadu vlády dne 15. 5. 2018. Premiér přislíbil

dotaci přímo pro FL ve výši 135 mil. Kč již v tomto roce a zejména vznik 10-letého plánu podporujícího finančně rozvoj LF tak, aby mohly přijímat více studujících v českojazyčném programu, s čímž souvisí nutnost získat další prostory pro rozvoj, personální posílení a investiční prostředky,

1. evropské dotační programy – realizujeme získané projekty v rámci OPVVV v celkové výši přesahující 100 mil. Kč, ať již v oblasti excelentního výzkumu, výuky a vzdělávání či mezinárodní mobility.Řeší se konkrétní projekty ESF (modernizace výuky preklinických oborů, akreditace bakalářského oboru nutriční terapeut), projektů ERDF (investiční akce).

„Nábyteček“ –komplexní projekt na zlepšení studijního prostředí - nové vybavení 27 učeben i prostor pro samostudium. Nyní probíhají výběrová řízení na pořízení majetku.

	Rekonstrukce a nové vybavení prostor pro výuku preklinických oborů,

vybudování unikátního simulačního centra a experimentální dietní kuchyně.

-	oceňování fakultních pracovníků – zejména navrhování zasloužilých pracovníků za mnohaleté služby (koordinuje doc. MUDr. Arenbergerová – oblast zaměstnanců, prof. MUDr. Šlamberová  -  oblast studentů).

-	mezinárodní spolupráce – připravujeme aktivní začlenění fakulty do nově vznikající meziuniverzitní sítě 4EU (Univerzita Karlova, Sorbonne, Heidelberg, Varšava).

-	Klub absolventů fakulty – nově vzniklé webové stránky – o lub je zájem, bývalí studenti se přihlašují – za první týden 280 přihlášených, zájem roste.



Diskuze:

Závěr:

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.





Ad 5) Návrh na přejmenování Ústavu pro studium obezity a diabetu
              na Ústav patofyziologie 3. LFUK a Ústavu normální, klinické a 
              patologické fyziologie na Ústav fyziologie 3. LF UK ke dni 
              1. 7. 2018

Materiál s podrobným  zdůvodněním navrhovaného dostali všichni senátoři e-mailem. Záměrem je vytvořit ústav s názvem Ústav patofyziologie 3. LF UK (přejmenováním stávajícího Ústavu pro studium obezity a diabetu (ÚSOD) na Ústav patofyziologie a připojením patofyziologické části Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie (ÚNKPF) k tomuto Ústavu patofyziologie. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie bude přejmenován na Ústav fyziologie.

Cílem je vyrovnat nerovnováhu mezi ÚSOD a patofyziologickou částí ÚNKPF co se týká oblasti vědecké a grantové produkce a rozsahem a zajišťování výuky.

Přednostou Ústavu patofyziologie bude doc. MUDr. Polák,  zástupkyní přednosty bude MUDr. Bernášková, přednostkou Ústavu fyziologie bude prof. MUDr. Šlamberová.



 Diskuze:          doc. MUDr. Votava, děkan, doc. MUDr. Polák

1. zda přesuny ústavů zasáhnou do výuky patofyziologie,

1. zda dojde k ovlivnění preklinické výuky ve 4. ročníku,

1. pan děkan odpověděl, že to nebude mít vliv na stávající rozvrh a doc. MUDr. Polák navíc nabídl eventuální rozšíření či změny náplně stávajícího rozvrhu s cílem zkvalitnění výuky,

 Závěr:  

AS 3. LF UK bere na vědomí  návrh děkana na předložené přejmenování Ústavu pro studium obezity a diabetu na Ústav patofyziologie 3. LF UK a Ústavu normální, klinické a patologické fyziologie na Ústav fyziologie 3. LF UK ke dni 1. 7. 2018.

      	

Ad 6)	   Vybudování a vybavení Centra teorie a praxe vzdělávání 
                v lékařských a nelékařských oborech

O záměru vybudovat simulační centrum informoval senátory doc. MUDr. Dlouhý a JUDr. Mužíková. Simulační centrum bude realizováno v rámci projektu „Vybudování a vybavení centrum teorie a praxe vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech“.

Cílem projektu a také pořizované investice je vybudování pracoviště zaměřeného na přípravu, realizaci a vyhodnocování zkoušení studentů a zároveň na nácvik a rozvoj didaktických a prezentačních dovedností. Na základě rozšíření profesionálně vedené interaktivní a simulační výuky budou budoucí absolventi seznámeni moderními metodami s nejnovějšími poznatky v oboru vybraného studia, a to prostřednictvím využití moderních výukových pomůcek.

Cílem je zkvalitnit vybavení pro 3. LF UK, prostřednictvím přístrojové modernizace, a to vše v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty – vybavení Centra lékařskými simulátory s audio a video záznamovými technologiemi.

Projekt je financován z operačního programu věda, výzkum, vzdělávání, 95% je financováno ze zdrojů OPVVV, 5% je spoluúčast fakulty.

Simulační centrum 3. LF UK bude sloužit k výuce ve všech studijních programech vyučovaných na fakultě, zejména v programech klinických (všeobecné lékařství, všeobecná sestra, fyzioterapie, dentální hygienistka) i ve výuce specializační.

Simulační centrum bude umístěno jednak v budově děkanátu (stávající archiv a společná učebna biofyziky a ošetřovatelství), dále pak na Gynekologicko-porodnické  klinice. 

JUDr. Mužíková uvedla, že rozpočet fakulty bude zatížen spoluúčastí ve výši 5%, technické vybavení – příprava projektu asi 450 tis. Kč. Rozpočet fakulty tyto náklady obsahuje.



Diskuze:

MUDr. Havrda: jakých předmětů se bude simulační centrum dotýkat a zda jde finanční zatížení na vrub fakulty nebo i UK.

JUDr. Mužíková:  fakulta má spoluúčast 5% + náklady na technické zabezpečení.

Doc. MUDr. Duška: simulační výuka je odlišná od výuky klasické, medici se naučí komunikovat, spolupracovat. Každé takovéto centrum ale vyžaduje funkci technika, který bude rozumět přístrojovému vybavení, jeho zapojení a obsluze. To bude představovat rovněž nějaký finanční náklad.

Centrum by mělo být zcela vytíženo, pracovat se bude v malých skupinách, čas bude muset být využit beze zbytku. Obecná chirurgie, gynekologie, ošetřovatelství – bude vyžadovat změnu rozvrhů.

MUDr. Patzelt:  plánují se kurzy i pro postgraduální studenty?

Doc. MUDr. Duška: zatím neumíme odhadnout, jak bude centrum vytíženo.

Renza:  zda bude vybudování a vybavení Centra na programu AS UK?

JUDr. Mužíková:  ano, mělo by to na programu AS UK být. 



Usnesení: 

AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, bod a) Statutu 3. LF UK s vybudováním a vybavením Centra teorie a praxe vzdělávání v lékařských a nelékařských oborech.



Hlasování:  21, 0, 0.



Ad 7)	 Změna pravidel pro přiznání stipendií na 3. LF UK – studenti doktorského studijního programu



Úpravu pravidel pro přiznávání stipendií dostali všichni senátoři e – mailem v časovém předstihu, a to jak materiál, v němž jsou změny vyznačeny korekturou v úplním znění předpisu, tak i dokument s uvedenými změnami.  Změny částečně vznikly na základě úpravy Stipendijního řádu UK a částečně změn v našich předpisech. Současně je na fakultě snaha upravit stipendia doktorandů tak, aby bylo navýšení stipendií motivační a byli podporováni především nejaktivnější a nejperspektivnější studenti.

Prof. MUDr. Šlamberová vysvětlila změny uvedené v materiálu.



Diskuze: 

Doc. MUDr. Trnka:  uvážit, aby doktorandi v teoretických oborech měli možnost získat malý úvazek na fakultě, aby měli více finančních prostředků a ne pouze stipendium, v klinických oborech tomu tak je.

Prof. MUDr. Šlamberová: bude dobré takto postupovat u všech studentů?

Prof. MUDr. Widimský: budu podporovat teoretické ústavy, zvýšit mzdy asistentům a odborným asistentům, pokud dostaneme navýšené finance, budeme otevřeni k tomu o tom jednat, ale individuálně.



Usnesení:

AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod b) Statutu 3. LF UK

změnu pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK.



Hlasování:   22, 0, 0.



Ad 8)  Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců 



Mgr. Vácha přednesl nutnost pověřit vedení AS 3. LF UK řešit neodkladné úkoly týkající

se  AS 3. LF UK v měsících, kdy se akademický senát neschází.



Usnesení: 

AS 3. LF UK pověřuje po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF UK pro řešení neodkladných úkolů týkajících se AS 3. LF UK s tím, že zprávu o těchto situacích předloží pověření zástupci AS 3. LF UK na jeho říjnovém zasedání. 



Hlasování:  22, 0, 0.



 Různé:

1. předseda Mgr. Vácha poděkoval všem senátorkám a senátorům za práci v uplynulém období, věnoval jim a členům Kolegia děkana víno z Moravy.



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
9. října 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.

					

.

								Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

								      předseda AS 3. LF UK



Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava.

                   Prof. MUDr. Widimský, D. Lauer



Zapsala:  Ing. Sádecká

18. 6. 2018


Č.j. 7/8 -  XXX /2016-2019  3. LF UK  


Zápis ze 4. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 18. dubna 2017 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 -  Mgr. Vácha


2.         Schválení programu, určení skrutátorů 
3.         Kontrola zápisu z 14. března 2017


4.
Informace děkana


5.         Pravidla pro organizaci studia – novela – MUDr. Marx


6.         Disciplinární řád 3. LF UK – novela – MUDr. Marx


7. 
Pravidla pro udělování stipendií – prof. Šlamberová


8. 
Seznámení s návrhem změn Statut 3. LF UK – prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx


9.
Seznámení s návrhem změn Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK – prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx


10. 
Návrh harmonogramu podzimní volby děkana – diskuse. Mgr. Vácha


Různé


Ad 1) Zahájení 


Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.


Přítomno bylo 20 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. 

Předseda senátu Mgr. Vácha přednesl žádost pana děkana o rozšíření jednání o bod - Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK, který rovněž senátoři dostali e - mailem. Vzhledem k rozdělení materiálu uvedeného pod bodem 9) tohoto programu na samostatně předložený Volební řád AS 3. LF UK a na Jednací řád 3. LF UK, došlo k následujícímu uspořádání:


9.     Návrh Volebního řádu 3. LF UK,


10.  Návrh Jednacího řádu 3. LF UK,


11.  Návrh Jednacího řádu Vědecké rady 3. LF UK.


12.  Návrh harmonogramu podzimní volby děkana – diskuse. Mgr. Vácha

Závěr: 


AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání včetně uvedených změn a doplnění tichým souhlasem bez připomínek. 


Skrutátory byli určeni:  Kantorová, doc. MUDr. Toušek

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. března 2017 


Mgr. Vácha připomenul body jednání ze 14. března 2017. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky. 


Závěr: 


Zápis ze dne 14. března 2017 byl schválen tichým souhlasem. 


Ad 4) Informace děkana   

1. Došlo ke snížení institucionální podpory na vědu. Důvodem je jednak přepočítávání bodů RIV na peníze, ale i skutečnost, že FNKV vykazovala na sebe články, které vznikly na klinických pracovištích. Snažíme se připomínkovat zejména metodiku, jakým způsobem dochází k přepočtu na body. UK je skoupější co do přidělování financí na fakulty, které jsou na tom relativně dobře, tj. na všechny LF. 

2. Ze zadaných tvrdých projektů pro realizaci – byly doporučeny všechny naše projekty – děkan uvedl konkrétní projekty (cca 90 až 100 mil. Kč) – bude možný posun ve výuce. U měkkých projektů schválila UK objem financí jako celek - v celkové částce cca 190 mil. Kč. My jsme požadovali cca 20 mil. Kč, pravděpodobně dostaneme méně.

3. Postupná výuka fyzioterapie na bázi nemocnice Karlovy Vary – podmínkou je, že studium tam musí být podle stejných zásad a pravidel, která platí pro studium fyzioterapie tady na fakultě. Dojde k operačnímu rozšíření našich kontaktů a možnosti podílet se na zdravotnictví v kraji Karlovarském. 


Diskuze:  nebyla

Závěr:


Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí informace děkana.

Ad 5) 
Pravidla pro organizaci studia – novela – MUDr. Marx

MUDr. Marx seznámil přítomné senátory s návrhem. K návrhu již schválenému minule byly později doručeny připomínky Legislativní komise UK.


Proto je předkládán návrh nový, který je projednán i s předsedou Legislativní komise, aby průběh schvalování v AS UK byl hladký a bezproblémový.

Změny jsou formální, technicky legislativní.

MUDr. Marx sdělil a vysvětlil, jaké úpravy a proč požadovala Legislativní komise – viz předkládací zpráva, která je součástí předkládaného materiálu.

Souhrn změn, které byly provedeny v již schváleném materiálu z minulého senátu.


Diskuze : Bernášková, Marx, Rychlík, Kroupa, Trnka

Usnesení:  


Akademický senát 3. LF UK 

a)  v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje návrh
       Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK,


b)   ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh
       AS UK.

Hlasování:  21, 0, 0.

Výhrady přednesené v diskuzi budou zapracovány do předloženého návrhu a hlasovány per rollam.

Až poté v případě kladného výsledku hlasování bude materiál považován za schválený a bude moci být postoupen AS UK.

Ad 6)
Disciplinární řád 3. LF UK – novela – MUDr. Marx

Předpis je zpracován  v souladu s Disciplinárním řádem Univerzity Karlovy.

Diskuze:  nebyla

Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK


a)   v souladu s čl. 10, odst. 1 písm. b) Statutu fakulty schvaluje předložený návrh


      Disciplinárního řádu 3. LF UK,


b)   ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh


      AS UK.


Hlasování:  21, 0, 0.


Ad 7)
Pravidla pro přiznávání stipendií – prof. Šlamberová

Prof. Šlamberová uvedla změny, k nimž v novém předpise dochází, dr. Marx pak ještě některé


změny a důvod jejich realizace upřesnil.

Předpis je zpracován v souladu se „šablonou“ z UK, podle které jsou v předpise řešení


studenti pregraduální i postgraduální. Limity stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a


inovační výsledky pro studenty pregraduální a postgraduální se liší, proto jsou v předpise


články uvedeny samostatně.


Čl. 5 – doplněna Cena děkana, která už platí 2 roky. Dochází k následující změně: cena je


vyplácena ze stipendijního fondu, proto musí být udělena před ukončením studia, tj.  před


poslední státnicí. Úspěšným složením poslední státnice přestává být student studentem a


nemůže dostat stipendium.


Cena Radany Königové byla vyplácena absolventům, dochází ke změně – nemusí se jednat


pouze o absolventy.

Diskuze: děkan, Marx,

Stipendia nejsou nároková, naším prostorem je výše stipendijního fondu.

Usnesení:

Akademický senátu 3. LF UK


a)    v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK,

b)    ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh


       na AS UK.

Hlasování:  21, 0, 0.

Ad 8)
Seznámení s návrhem změn Statutu 3. LF UK – prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx

Mgr. Vácha uvedl změnu v návrhu Statutu – čl. 15, - vyhlášení voleb děkana – termín,

Děkan:  změny:


V čl. 15 se doplňuje bod č. 7 – „Volbu kandidáta na funkci děkana vyhlašuje senát tak, aby se konala nejméně 90 dní před uplynutím funkčního období děkana.“


V čl. 15 se v bodě (8) opravuje Jednací řád na Volební.


V čl. 30 se ruší věty: „Další podmínky pro přijetí ke studiu na fakultu upravuje řád přijímacího řízení fakulty, který je přílohou č. 3 tohoto statutu. Konkretizaci těchto podmínek pro přijetí ke studiu na fakultě v daném akademickém roce schvaluje senát“.


Diskuze: nebyla

Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK


a)   v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje bez výhrad předložený

      návrh novely Statutu fakulty obsahující navržené změny,


 b)    ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh


        na AS UK.


HLASOVÁNÍ:  19, 0, 0.

Ad 9)
Seznámení s návrhem změn Volebního řádu AS 3. LF UK –  prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx

Renza – navrhované změny:

Čl. 7 – Vyhlášení volby  – termín a místo volby -  zveřejnění „nejméně 60 dní před termínem jejího konání“,

Čl. 8 – Návrh na kandidáta – změnit bod 2) : „Návrhy kandidáta na funkci děkana se podávají prostřednictvím zapisovatele senátu do 30ti dnů před dnem volby“.

Odst. 4 – nové navrhované znění: „Návrh musí být podán spolu s

a) písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou,


b) stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě,


c) stručnými tezemi volebního programu navrhovaného“.


Odst.  5) – doplnit:  „… „nejpozději však 7 dní před volebním jednáním. Na volebním zasedání Senátu nejsou vystoupení kandidátů přípustná“.

Odst. 7) oznámení volebního zasedání – do kdy, zaslání písemných materiálů – byla obšírná diskuze se dvěma pozměňovacími návrhy.  První z nich (MUDr. Trnka a prof. Rychlík) – nebyl schválen.

Diskuze:  děkan, Trnka, Marx, Rychlík, Renza, Hugo, Toušek

První pozměňovací návrh (MUDr, Trnka a prof. Rychlík) – časové změny harmonogramu:

a) Odst.  4)  navržený kandidát (kandidátka) musí do 15ti dnů po uplynutí lhůty pro navrhování kandidátů či kandidátek dodat a), b), c).


b) bod b) a c)  bude posunut (posunout časový horizont místo 30 dnů na 45 dnů, nebo jiné časové omezení před volbou, změnit termín).

(změna odst. 2) – místo 30 ti dnů by bylo 45,   změna bodu 4)  musí do 15 ti dnů


změna odst.  7) termín volebního zasedání senátu).

Hlasování:  5, 14, 1.

Pozměňovací návrh nebyl přijat.


Druhý pozměňovací návrh zněl – odst. 7):

 „Písemné materiály uvedené v odstavci 3 a 4 písm. a), b) a c) se uchovávají u zapisovatele senátu, který je nejpozději 21 dnů před dnem volebního zasedání společně zašle členům AS 3. LF UK a současně zveřejní na Úřední desce senátu a na webových stránkách fakulty“.  


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK


a)   v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje předložený návrh novely


Volebního řádu AS 3. LF UK obsahující navržené změny a změnu znění bodu č. 7),


 b)    ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh


        na AS UK.


Hlasování:  21, 0, 0.

10) Jednací řád AS 3. LF UK

Renza uvedl navrhované změny, k nimž dochází.

Čl. 10, odst. 1 a 2  v následujícím znění:


1)  Člena Senátu lze zbavit mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti na nejméně


třech po sobě jdoucích zasedáních Senátu.


2)  Na zasedáních Senátu, na němž se má hlasovat o zbavení mandátu, musí být člen


Senátu, který má být mandátu zbaven, řádně pozván. Může zde podat vysvětlení


k důvodům neomluvené neúčasti na předchozích zasedáních, a to i písemně“.


Diskuze nebyla

Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK


a)   v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje bez výhrad předložený


      návrh novely Jednacího řádu AS 3. LF UK obsahující navržené změny,


 b)    ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh


        na AS UK.


Hlasování:  21, 0, 0.

Ad 11)  Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK

Děkan upozornil na změny, k nimž dochází oproti předchozímu řádu. 


Diskuze: nebyla

Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK


a)   v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje bez výhrad předložený


      návrh novely Jednacího řádu Vědecké rady AS 3. LF UK ,


 b)  ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslal schválený návrh


       na AS UK.

Hlasování:  17, 0, 0.

Ad 12) Návrh harmonogramu podzimní volby děkana – diskuze – Mgr. Vácha

Diskuze:  není

Závěr:


AS 3. LF UK vzal předložený návrh  na vědomí a souhlasí, aby návrh byl schválen na


jeho červnovém jednání a volba děkana fakulty byla poté vyhlášena.

Hlasování:  17,0, 0.

Různé:

· Mgr. Vácha informoval, že byl osloven rektorem, který sdělil, že hodlá opakovaně kandidovat na rektora,  má zájem zúčastnit se květnového zasedání AS 3. LF UK, na němž by představil svůj program,

· Lauer – pozvání na charitativní běh vinohradskou nemocnicí.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 9. května 2017 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


20. 4. 2017


Korektura:


Doc. MUDr. Votava, Mgr. Vácha, D. Lauer



Č.j. 7/8 -  XXX /2016-2019  3. LF UK   


Zápis z 1. mimořádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 25. května 2017 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 -  Mgr. Vácha 


2.         Schválení programu, určení skrutátorů 

3.         Kontrola zápisu z 9. května 2017  

4.         Revize vnitřních předpisů fakulty – MUDr. Marx, děkan, Mgr. Vácha


Různé 


Ad 1) Zahájení  


Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo 22 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.  Mgr. Vácha seznámil senátorky a senátory s požadavkem tajemnice fakulty Ing. Mužíkové o zařazení bodu „Výplata další mzdy“ do dnešního programu. Senátorky a senátoři odsouhlasili rozšíření programu o požadovaný bod tichým souhlasem. Bod byl zařazen jako č. 5.

Skrutátory byli určeni:  Slezák, Džupa.

Závěr:  

AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání včetně jeho rozšíření o bod 5) tichým souhlasem bez připomínek.  


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. května 2017  


Mgr. Vácha připomenul body jednání z 9. května. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.  


Závěr:  


Zápis ze dne 9. května 2017 byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Revize vnitřních předpisů fakulty – MUDr. Marx, děkan, Mgr. Vácha

Novelu statutu 3. LF UK uvedl pan děkan. Sdělil, že první verzi nám Legislativní komise UK vrátila a museli jsme akceptovat připomínky, jako např.

a) čl. 9 – volby do Akademického senátu – chtěli jsme 30% účasti, AS UK nám to vrátil, je to proti všeobecným právům, museli jsme to vyškrtnout,


b) chceme doplnit „vzdělávací činnost“, 


c) smlouvy: smlouvy na dobu určitou – protizákonné – pracovní poměr profesorů a docentů se sjednává na dobu neurčitou, 

změny jsou vyznačeny v materiálu, který všichni senátoři dostali v předstihu e-mailem.


Diskuze:


Usnesení:


AS 3. LF UK 

a) schvaluje v souladu se Statutem fakulty, čl. 10, odst. 1, bod b) předložený nový Statut 3. lékařské fakulty UK bez připomínek,

b) ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby společně s děkanem fakulty předložili materiál ke schválení AS UK.

Hlasování:  22, 0, 0.

MUDr. Josef Fontana, člen Legislativním komise AS UK, seznámil senátory se stavem projednávání námi předložených vnitřních předpisů:


a) Pravidla pro organizaci studia, Jednací řád AS 3. LF UK, Volební řád AS 3. LF UK - 

na RUK zkontrolovali zapracování připomínek, příští pátek by mohlo být projednání na jednání AS UK,


b) Podmínky pro přiznávání stipendií na 3. LF UK - projedná Legislativní komise 29. 5. příp. 1. 6.,


c) Jednací řád Vědecké rady – vznesena jedna zásadní připomínka – stanovisko bude asi nesouhlasné, budeme muset upravit. Nové projednání v našem senátu.


Ad 5) Výplata další mzdy

Ing. Mužíková – citovala mzdový předpis. Vysvětlila, co je to další mzda. Je nenároková, může být vyplacena pracovníkům, pokud má organizace peníze a pokud zaměstnanci splňují podmínky pro vyplacení. Jde o plat ve 100% výši.

Výplatu další mzdy řeší mzdový předpis UK ve svém čl. 16, odst. 1 a 6, který uvádí: „o tom, zda na fakultě bude vyplacena další mzda podle odst. 1, rozhodne po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.


Diskuze: Sychra, Mužíková


Usnesení:

AS 3. LF UK doporučuje děkanovi fakulty ve smyslu čl. 16, odst. 6 Mzdového předpisu UK vyplatit další mzdu ve výši 100% zaměstnancům fakulty, kteří splňují předepsané záležitosti, ve mzdě za květen 2017.

Hlasování:  21, 0, 0.

Různé

Mgr. Vácha poděkoval studentům, kteří se podíleli na zorganizování velmi vydařené akce „Parník“.

Příští zasedání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý 13. června v konferenčním sále Radany Königové, dveře š. 223, děkanát ve 14,30 hodin. 

Účast senátorek a senátorů je nezbytná, neboť na tomto jednání je nutné vyhlásit podmínky a program volby děkana na příští volební období.

        






Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.   









        předseda AS 3. LF UK


Korektura:


Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, David Lauer

V Praze 30. května 2017
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Zápis ze 5. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 9. května 2017 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 -  Mgr. Vácha 


2.         Schválení programu, určení skrutátorů 

3.         Kontrola zápisu z 18. dubna 2017 


4. 
Informace děkana 


5.         Informace o členství ve Vědecké radě

6.         Vystoupení JM pana rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA

7.         Rozšíření bakalářského studia oboru Fyzioterapie 3. LF UK na detašované pracoviště
            v Karlových Varech – Vácha, prof. Anděl (hosté Petr Kulhánek, primátor Karlových 
            Varů, Jan Klíma, člen městské rady Karlových Varů)

8.         Podmínky pro organizaci studia na 3. LF UK a přiznávání stipendií na 3. LF UK   - 
            hlasování per rollam – Mgr. Vácha


            Podmínky pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – hlasování per rollam – Mgr. Vácha


9.         Revize vnitřních předpisů – MUDr. Marx


10.       Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský


11.       Udělení ceny Margaret Bertrand 2016 – MUDr. Bernášková


Různé 


Pozvání na Parník – David Lauer


Pozvání na mimořádný senát: konec května (pravděpodobně 23. května 2017) – Mgr. Vácha


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Zahájení  


Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha. Přivítal všechny hosty – JM pana rektora, primátora Kalových Varů pana Petra Kulhánka a radního pana Jana Klímu. 

Přítomno bylo  20 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. Projednaná doplnění byla rovněž odsouhlasena.

Skrutátory byli určeni: MUDr. Hajer, student Slezák

Závěr:  


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


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 18. dubna 2017  


Mgr. Vácha připomenul body jednání z 18. dubna. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.  


Závěr:  


Zápis ze dne 18. dubna 2017 byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana 

· je třeba aktualizovat početní stav ve Vědecké radě 3. LF UK a platnost hlasování pro poměrné zastoupení členů domácích a externích,

· novely vnitřních předpisů - dialog mezi Legislativní komisí UK mezi fakultou nad návrhy fakulty, některé připomínky jsou formálního charakteru, některé jsou závažnější, např. úvazky pro akademické zaměstnance fakulty (doba určitá, neurčitá – docenti a profesoři budou mít smlouvy na dobu neurčitou),  sjednocení terminologie, ostatní uzavírání pracovních poměrů v souladu se Zákoníkem práce,


· děkan bude jednat s předsedou Legislativní komise o jejím požadavku vynechat ze Statutu 3. LF UK při volbě členů Akademického senátu 3. LF UK 30% tní účast voličů, aby byly volby platné. Nižší účast uznanou za platnou považuje děkan za nízkou vzhledem k důležitosti Akademického senátu na fakultě; podle Legislativní komise prý požadavek na 30% tní účast není v souladu se zákonem, některé vnitřní předpisy včetně Statutu 3. LF UK musíme předložit opakovaně ke schválení,

· pokud novela Statutu 3. LF UK nebude schválena do vyhlášení voleb děkana, bude volba vyhlášena v souladu se stávajícím Statutem a poté konvertována,


· s JM panem rektorem Zimou vztahy s fakultou posílily, na rozdíl od některých období předchozích; rektor podporuje záměry fakulty na výstavbu pavilonu na epidemiologii a biostatistiku, fakulta má stále rezervovány nemalé účelové finanční prostředky (cca 400 mil. Kč).


Diskuze: nebyla

Závěr:


AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 5)         Informace o členství ve Vědecké radě

Viz informace děkana.


Závěr:


AS 3. LF UK vzal informace o členství ve Vědecké radě 3. LF UK na vědomí 


Ad 6)         Vystoupení JM pana rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA

Přednesl prezentaci, kterou přinesl i v papírové podob jako brožurku. Rezervy má Univerzita Karlova (dále jen „UK“) v komunikaci mezi fakultami, otázky etické, společenské, historické apod. Rovněž se rektorovi nelíbí parcelování (učitelé, studenti, přírodovědci, lékaři apod.). Všichni jsme na lodi UK.

Je připravena nová struktura studijních programů. Vzdělávací činnost 2014 – 2017.  Nastaven nový akreditační proces – na 10 let. Provádí se mezinárodní hodnocení UK. 


Byla ustanovena prestižní cena Arnošta z Pardubic. 


Dále se JM rektor věnoval následujícím tématům:

Vědecko výzkumná činnost 2014 – 2017. 


Institucionální financování vědecké činnosti – PROGRES.

Financování vědeckých projektů postgraduálního a pregraduálního studia.

Posílení důrazu na kvalitu vědeckých výsledků 2014 – 2017.  Evropské centrum UK pomáhá fakultám s identifikací vhodných grantových příležitostí.

Vytvoření mezinárodní rady UK.

Zvýšil se podíl na nejlepších, excelentních výsledcích vědy a výzkumu.


Nová infrastruktury fondů.


Rozvíjení studijních programů a jejich přeuspořádání, zachování unikátních oborů na univerzitě,  podpora mezioborovosti a institucionalizace doktorského studia, zvýšení stipendií – podporujeme – na dvojnásobek, 


Mezinárodní spolupráce – jedno z kriterií UK, kterým se může pyšnit. Podpora mobility studentů a akademických pracovníků UK.


UK je členem několika mezinárodních organizací.


UK je v rámci Erasmu žádanou institucí – 5. nejžádanější v počtu přijíždějících zahraničních studentů,


Priority mezinárodní spolupráce 2018 – 2022.


Třetí role univerzity – komunikace se společností, edukovat  společnost a  osvětlovat, co je pravda a co je to lež,  prosazovat principy demokracie,


Prezentaci UK zaměřujeme na různé věkové kategorie.

Třetí role UK. Priority naplňování třetí role UK 2018 – 2022.

Nový zákon o vědě, je připomínkován.


Přenášení vzdělávání k lidem – umíme dobře řadu problémů z různých lidských činností v jednotlivých oblastech propagovat a nabízet.


Řízení univerzity – služba univerzitnímu společenství.


V letech 2014 – 2017 se povedl dlouhodobý záměr. Jsme jediná univerzita, která má schváleny vnitřní předpisy. Teď je to na fakultách.


Priority pro řízení univerzity 2018 – 2022.


Rekonstrukce a obnovy projektů UK 2018 – 2022. Investiční požadavky naší fakulty jsou v nich zahrnuty.


Lidé na univerzitě 2018 – 2022, vytvořen program benefitů pro zaměstnance. Sociální a další poradenství, bezbariérovost budov je problematická.


Narůstá počet studentů se speciálními potřebami. Zkvalitnění činnosti kolejí a menz.


Rozvoj stipendijní politiky UK.


Diskuze: 

Duška - nový zákon o univerzitních nemocnicích – jak to ovlivní život na fakultách.

Zima: je nutný politický konsensus, nyní ve sněmovně není atmosféra k tomu, něco rozhodovat a řešit, neboť polovina lidí ví, že už tam příště nebude. Je zastáncem zákona – vztah VŠ fakulty k dané nemocnici je legislativně neošetřen. Do dneška neexistuje prováděcí předpis k zákonu o VŠ. 


Závěr:


AS 3. LF UK vzal informace JM pana rektora na vědomí.


Ad 7)     Rozšíření bakalářského studia oboru Fyzioterapie 3. LF UK na detašované pracoviště v Karlových Varech

Dr. Marx  sdělil, že již bylo nastíněno na minulém zasedání AS 3. LF UK. Studenti by výuku absolvovali podle stejného sylabu se stejnými učiteli, výuka by probíhala v Karlových Varech. Na základě vyhodnocení projektu bychom uvažovali o zřízení pracoviště v Karlových Varech.

Jsou připraveny varianty výukové a rozvrhové, jedná se o záležitost ekonomicky nezatěžující fakultu,  je očekávám věcný přínos.

Diskuze: Renza, Trnka, Marx, Bankovská Motlová, Sychra, Polák, Řasová, Gürlich, Čelko, Kroupa, Duška, děkan – odpovědi na dotazy:

· ideální počet studentů ve skupině by bylo 20 studentů,


· teoretická výuka bude probíhat jak v Praze, tak v Karlových Varech,


· studenti by jezdili do Prahy vzhledem k laboratornímu vybavení,


· uchazečům bude nabídnuto studium v Praze nebo v Karlových Varech,


· v 1. ročnících dojde ke zvýšení výukové zátěže stávajících pedagogů, ve vyšších ročnících budou vyučovat i pracovníci Karlovarské nemocnice,

· motivace výuky v Karlových Varech: jde o zájem města Karlovy Vary, aby tam byli vychováni odborníci, kteří by zůstali pracovat v lázeňství v Karlových Varech,


· na vyhovění požadavku města Karlovy Vary (40 studentů) nemáme kapacitu,


· spolupráci s nemocnicemi v Karlových Varech (Karlovarská krajská a Karlovarská fakultní) by představitelé města uvítali,


· při přijímacím řízení nebyl projekt spuštěn, protože nebyl dosud schválen,


· AS 3. LF UK bude po roce informován, zda-li se záměr naplnil.

Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje v souladu se Statutem fakulty, čl. 10, odst. 1, písm. a) rozšíření výuky oboru Fyzioterapie 3. LF UK do Karlových Varech za podmínek, které jsou závazné pro 3. LF UK.

Hlasování:  18, 0, 2.

Ad 8)    Hlasování per rollam


·  Podmínky pro organizaci studia na 3. LF UK  - hlasování per rollam – Mgr. Vácha

Hlasování metodou per rollam proběhlo od 24. 4. do 27. 4. 2017 včetně. Celkem 20 senátorů se vyslovilo pro návrh,, 12 senátorů se zdrželo hlasování, nehlasovali. Návrh byl senátory per rollam schválen.


Usnesení:     

AS 3. LF UK 

a) schvaluje Podmínky pro organizaci studia hlasováním per rollam, které proběhlo ve dnech 25. 4. až 27. 4. 2017, a to počtem hlasů  20, 0, 12 (nehlasovali).

b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh na AS UK.

Diskuze: Kroupa, Marx

· na zápočet jsou 4 termíny. 

Hlasování na dnešním zasedání:   21, 0, 0.

·  Podmínky pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – hlasování per rollam – Mgr. Vácha

Hlasování metodou per rollam proběhlo od 26. 4. do 2. 5. 2017 včetně. Celkem 25 senátorů se vyslovilo pro návrh,, 7 senátorů se zdrželo hlasování, nehlasovali. Návrh byl senátory per rollam schválen.


Usnesení:


AS 3. LF UK 

a) schvaluje Podmínky pro přiznávání stipendií hlasováním per rollam, které proběhlo ve dnech 26. 4. až 2. 5. 2017, a to počtem hlasů 25, 0, 7 (nehlasovali).

b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh na AS UK.

Diskuze: nebyla


Hlasování na dnešním zasedání:  21, 0, 0.

Ad 9)  Revize vnitřních předpisů fakulty – MUDr.Marx

MUDr. Marx seznámil senátory s požadavky a připomínkami Legislativní komise UK k námi předloženým návrhům. Předpisy Volební řád AS 3. LF UK, Jednací řád AS 3. LF UK, Statut 3. LF UK musíme předložit opakovaně s akceptovanými a zapracovanými připomínkami Legislativní komise UK.

Volební řád AS 3. LF UK 


Připomínky Legislativní komise jsou všechny zapracovány do tohoto návrhu a jsou v něm vyznačeny. Takto doplněný materiál dostali senátoři e-mailem.


Diskuze:  Trnka, děkan


- diskuze o požadavku vynechat ve Volebním řádu AS 3. LF UK povinnou účast 30% hlasujících k uznání platnosti voleb členů Akademického senátu 3. LF UK. Pan děkan chce k tomuto požadavku jednat na UK.

Usnesení:


AS 3. LF UK 

c) schvaluje v souladu se Statutem 3. LF UK, odst. 10, čl. 1, bod b) Volební řád Akademického senátu 3. LF UK,

d) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh na AS UK.

Hlasování:  21, 0, 0.


Jednací řád AS 3. LF UK 


Materiál doplněný připomínkami Legislativní komise UK obdrželi všichni senátoři e-mailem. Komise měla řadu formálních připomínek, v materiálu jsou vyznačeny.


Diskuze nebyla

Děkan: zákon nezná státní závěrečnou zkoušku, ale pouze státní zkouška. Univerzita si to zavedla, tak se tím musíme řídit.


Usnesení:

AS 3. LF UK 

e) schvaluje v souladu se Statutem 3. LF UK, odst. 10, čl. 1, bod b) Jednací řád Akademického senátu 3. LF UK,

f) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh na AS UK.

Hlasování:  21, 0, 0.


MUDr. Marx poděkoval  MUDr. Fontanovi, senátorům Renzovi a Sychrovi za spolupráci na předpisech.


Ad 10)     Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský

Prof. Widimský představil vnitřní předpis. Akademický senát schvaloval materiál už na minulém zasedání, ale protože byly předloženy ještě připomínky, které bylo nutné projednat a zapracovat, je předkládán materiál nyní opakovaně v doplněné podobě. Změny jsou vyznačeny v návrhu, který dostali všichni senátoři e-mailem, mají formální charakter.


Diskuze: nebyla

Usnesení:


AS 3. LF UK 

a) schvaluje v souladu se Statutem fakulty, čl. 10, odst. 1, písm, b) Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK s navrženými změnami,

b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh na AS UK.

Hlasování:  21, 0, 0.

Ad 11)    Udělení ceny Margaret Bertrand 2016 – MUDr. Bernášková

MUDr. Bernášková seznámila přítomné senátory a hosty se jmény studentů nominovaných na udělení ceny. Životopisy a přehled mimoškolních aktivit obou uchazečů, Jana Kopeckého a Kateřiny Kosové,  obdrželi senátoři e - mailem.


Oba studenti se prezentovali zejména činnostmi mimo fakultu, kterými podle svého názoru fakultu reprezentují.

Po prezentacích následovalo tajné hlasování o určení vítěze Ceny Margaret Bertrand 2016. Pro toto hlasování o vítězi byla zvolena komise ve složení: Bernášková – předsedkyně, Sychra, doc. Duška .

Bylo rozdán 20 hlasovacích lístků. Vráceno bylo 20 platných hlasovacích lístků.

Výsledek hlasování:    Kosová  12 hlasů,    Kopecký  8 hlasů.

S výsledkem tajného hlasování seznámila přítomné předsedkyně hlasovací komise.

Závěr:


Cenu Margaret Bertrand za rok 2016 získala Kateřina KOSOVÁ, 2, místo Jan KOPECKÝ.

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


Na závěr vystoupil primátor města Karlovy Vary pan Petr Kulhánek. 

Poděkoval za možnost zúčastnit se s kolegou Klímou zasedání Akademického senátu, ocenil konstruktivnost a kultivovanost jednání všech přítomných. Poděkoval za souhlas senátu  se záměrem rozšíření výuky oboru fyzioterapie do Karlových Varů, neboť specialisté vzdělaní v tomto oboru jsou velmi důležití pro lázeňskou péči v Karlových Varech. Záměr rozšíření výuky se připravoval delší dobu a je tedy rád, že senát tento záměr odsouhlasil. . Lázně mají velkou poptávku právě po oboru a službách fyzioterapie.

Různé:

Pozvání na Parník – David Lauer – kostýmy – téma olympijské hry, odplutí od 19,00 hodin z Rašínova nábřeží, 16. 5. 2017.

Pozvání na mimořádný Senát:konec května  25. čtvrtek  14,30 hodin v zasedacím sále Radany Königové.

        






Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.   









        předseda AS 3. LF UK



Č.j. 7/8 –  81/2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 18. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  12. března 2019  ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:                                                                                                         

1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 11. prosince 2018


4.         Informace děkana


5.
Záměr získat od SZÚ pro fakultu budovu č. 19 s přilehlým pozemkem (parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3) formou bezúplatného převodu majetku – výsledek hlasování per rollam  - Mgr. Vácha


6.          Udělení pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr. Monice Kneidlové u příležitosti jejího jubilea – výsledek hlasování per rollam – 
Mgr. Vácha


7.          Rozdělení prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu (programů Progres) na rok 2019 – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha


8.          Složení Disciplinární komise – MUDr. Marx


9.          Evaluace výuky letního semestru 2017/2018  -  MUDr. Marx


10.        Zprávy z Akademického senátu UK – prof. Moťovská (M. Vácha)

Různé


Ad 1) Zahájení  


Přítomno bylo 18 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavil  ještě 1 senátor, který se účastnil hlasování.


Předseda senátu seznámil senátory s požadavkem zařadit do „Různého“ vyjádření senátorů k záměru udělit panu doc. MUDr. Jaroslavu Feyereislovi medaili 3. LF UK a pamětní list k jeho životnímu jubileu.


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.


Závěr:


AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem.


Skrutátory byli určeni:  



za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jolana  Rambousková, CSc.


za studentskou komoru:     Metoděj Renza


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. prosince  2018


Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  11. prosince – zejména :


-
rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 – JUDr. Mužíková


-
podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu – prof. MUDr. Šlamberová


-
evaluace doktorského studia – prof. MUDr. Šlamberová


Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 11. prosince 2018, který obdrželi e-mailem,  připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 11. prosince 2018  byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana   


· poděkování všem členům Kolegia děkana, které pracuje jako soudržný tým,


· k 1. 4. - úprava v kompetencích:  


       rozvoj přešel pod doc. MUDr. Poláka, 


       protože „rozvoj“ představuje objemnou agendu, bude agendu zahraničních
       vztahů zajišťovat proděkanka doc. MUDr. Arenbergerová,


       doc. MUDr. Dlouhý zajišťuje agendu specializačního vzdělávání, 


       agendy a kompetence jednotlivých proděkanů jsou vyvážené,


· nová pracoviště fakulty – Ústav fyziologie - prof. MUDr. Šlamberová), Ústav patofyziologie – doc. MUDr. Polák,


· nová pracoviště v TN budou posilou pro fakultu, výběrová řízení na vedoucí pracovišť probíhají,


· využití prostředků MŠMT na rozvoj studia medicíny v ČJ – personální stabilizace teoretických ústavů, zvýšení mezd akademických pracovníků v průměru o 12%,, nikoliv rovnoměrně, výrazněji jsou posíleny teoretické ústavy, pracovníci s plným úvazkem, nikoliv s úvazky malými, jsou preferováni pracovníci, kteří se věnují, byť v menší míře, výzkumné práci, na teoretických ústavech došlo k mzdovému navýšení až o 24%,


· na teoretických ústavech došlo k navýšení o 29 nových akademických pracovníků, na klinikách o 20 pracovníků.  Značně se snížil věkový průměr nově přijatých (36 let), pedagogický sbor se omladí, perspektiva do budoucích let,


· investiční program MŠMT na podporu lékařských fakult – nejsou zatím známy finance, program začne v roce 2020,


· klimatizace hlavní budovy, rozšíření prostor (nástavba na posluchárny, pokud by fakulta nezískala budovu č. 19), dále pak nutné záchovné práce budov Ke Karlovu (střechy, plášť, schody),


· Donatio Facultatis Medicae Tertiae – původní termín pro podání přihlášky byl posunut, došly tři přihlášky kvalitních pracovníků, do 15. dubna by mělo být rozhodnuto, 


· důležité termíny 3. LF UK v roce 2019,


· program PROGRES – tabulka programů, získali jsme více finančních prostředků,  5 největších stěžejních programů přináší 83% financí


· fakulta se stala členem Evropské asociace evropského vzdělávání v medicíně, - AMEE - bude uveden přístup k webovým stránkám organizace.


Záměr:  


AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.


Ad 5)
  Záměr získat od SZÚ pro fakultu budovu č. 19 s přilehlým pozemkem (parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3) formou bezúplatného převodu majetku – výsledek hlasování per rollam  - Mgr. Vácha


Veškeré podklady byly poskytnuty členům senátu e-mailem, hlasování metodou per


rollam proběhlo v termínu   19. – 31. 1. 2019.


Výsledek hlasování:  30 pro, 2 nehlasovali.


Usnesení:   


Akademický senát 3. LF UK souhlasí a podporuje záměr získat od SZÚ pro fakultu budovu č. 19 s přilehlým pozemkem (parc.č. 3986/1, parc.č. 3986/3) formou bezúplatného převodu majetku.



Diskuze nebyla

Hlasování o usnesení v sále:  19, 0,0.


Ad 6)
  Udělení pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr. Monice Kneidlové, CSc, u příležitosti jejího jubilea – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha



Metodou per rollam byl schvalován ve dnech 26. 2. 2019 až 3. 3. 2019 návrh na udělení pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu paní doc. MUDr. Monice Kneidlové, CSc., k jejímu životnímu jubileu. Návrh vzešel z jednání Kolegia děkana, jubileum oslaví paní docentka Kneidlová  v únoru letošního roku, medaile by měla být předána na zasedání Vědecké rady 3. LF UK dne 7. března 2019.


Výsledek hlasování per rollam:  26 pro, 6 nehlasovalo.


Závěr:


Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání


nemá námitek s udělením pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr.


Monice Kneidlové, CSc. k jejímu životnímu jubileu.


Diskuze nebyla.


Hlasování v sále:      19,0,0.


Ad 7) Rozdělení prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu (programů Progres) na rok 2019 – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha

Veškeré materiály obdrželi senátorky a senátoři s dostatečným časovým předstihem. Materiál byl hlasován z časových důvodů metodou per rollam ve dnech 28. 2. 2019 až 5. 3. 2019. 


Výsledek hlasování:  28 pro, 4 nehlasovali.

Materiál prezentoval doc. MUDr. Duška, metodiku rozdělování peněz a prostředky navrhované na rok 2019 na jednotlivé programy.


V souladu a   OR č. 16/2016 – Zásady programů Progres musí být  "Návrh rozdělení  schválen akademickým senátem fakulty; tento každoroční souhlas může být nahrazen předchozím schválením dlouhodobějších obecných pravidel pro vytváření návrhu na rozdělení prostředků pro daný rok"  


Akademický senát 3. LF UK dne 23. 2. 2017 schválil (rovněž per rollam) obecné principy rozdělení financí mezi jednotlivé programy uskutečňované na 3. LF UK. Rozdělení, které je předkládáno, ve všech bodech tyto principy respektuje, nicméně vzhledem ke změněné metodice hodnocení bibliometrizovatelných výstupů vědy (přechod od tzv. RIV bodů do systému Metodiky 17+) a posunu časového rámce hodnocených publikací do současnosti (už odpadá dvouleté zpoždění RIV bodů) tzn. rozdělení reflektuje i publikace za léta 2017 a 2018, je AS 3. LF UK předložena žádost o souhlas s tímto rozdělením. 


Vzhledem k tomu, že termín stanovený JM rektorem je 8. 3. 2019, bylo hlasováno metodou per rollam. 


Naší fakultě byla podle dopisu JM rektora ze dne 12. 2. 2019 přidělena částka 61 394 190,- Kč, kterou je zapotřebí rozdělit mezi jednotlivé programy Progres, které jsou na naší fakultě řešeny, přičemž toto rozdělení podle odst. 5 čl. 4 Směrnice děkana 4/2017 podléhá schválení AS UK. 


Předložený návrh rozděluje finanční prostředky tak, aby byly přímo úměrné vědeckému výkonu v letech 2014 - 2018, s výjimkou progresu Q04 Právo v měnícím se světě, který má pouze nebibliometriziovatelné výstupy a je mu navrhována dotace 25 917,- Kč, což je 50% částky za rok 2018. Zbytek částky (61 368 273,- Kč) byl rozdělen podle autorských podílů řešitelů progresu na publikacích. V letech 2014 - 2015 se tento podíl počítal podle Metodiky 13 (tzv. RIV bodů), v letech 2016 - 2018 podle Metodiky 17+ (podle rozdělení časopisů do JCR kvartilů Q1-Q4) tak, jak je uvedeno v materiálu poskytnutému senátorkám a senátorům.   


Uvedené rozdělení bylo jednomyslně schváleno Kolegiem děkana dne 21. 2. 2019. 


Diskuze:  


MUDr. Hajer – jak jsou zahrnuty patenty, užitné vzory apod.


doc. MUDr. Trnka- financování progresů


doc. MUDr. Duška:   progresy nebudou věčně, 


prof. MUDr. Widimský: vše je ve fázi úvah a diskuzí, bude dán důraz na kvalitu, nikoliv na kvantitu. 


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK souhlasí s rozdělením prostředků institucionální podpory vědy a výzkumu (programů Progres) na rok 2019.

Hlasování v sále:   19, 0, 0.


Ad 8)  Složení Disciplinární komise – MUDr. Marx (byl omluven)


Materiál, který senátorky a senátoři obdrželi s dostatečným časovým předstihem,  


prezentovala PhDr. Svobodová:


Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její ustanovení (jako jediné komise) stanoví zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění; zákon též stanoví, že polovinu členů komise tvoří studenti fakulty a stanoví její funkční období na dva roky - toto uplynulo 7. 2. 2019.

Kolegium děkana dne 21. 2. 2019 rozhodlo navrhnout pro období 2019 - 2021 Disciplinární komisi ve složení:

MUDr. David Marx, Ph.D.


Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.


prof.MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


David Lauer


Tomáš Sychra


Alexandra Gvozdeva


--------------------------------


Náhradníci:


MUDr. Josef Fontana


Anna Ouřadová

Paulo Manuel Sousa Palma


Diskuze: nebyla


Usnesení: 


Akademický senát 3. LF UK 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. 3, odst. 2 a 3 Disciplinárního řádu UK schvaluje návrh složení Disciplinární komise 3. LF UK předložený na základě rozhodnutí Kolegia děkana 3. LF UK ze dne 21. 2. 2019: 


Hlasování:   18, 0, 1.


Ad 9) Evaluace výuky letního semestru 2017/2018  -  MUDr. Marx (byl omluven)

Prezentoval MUDr. Fontana.


-  změna systému evaluací,


-  zpřesnění výpočtu statistik, systém se aktualizuje každý den,


-  novelizovaný postup pro výběr pozitivně hodnocených pedagogů,


-  vývoj návratnosti, průměrná návratnost semestrálních evaluací,


-  vzrostl počet předmětů, u kterých evaluace představuje alespoň 10%,


-  vzniknou pravidla ohledně zveřejňování výstupů z evaluace,


-  hlavní připomínky – projednání výstupů evaluací,


-  je připravována zpráva pro rektorát – do konce března,


-  náměty na změny a doplnění systému evaluací do budoucna,


Diskuze:  nebyla (?)


Závěr:


1.  AS 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech evaluace výuky studenty za letní semestr akademického roku 2017/2018 a doporučuje, aby její výstupy (včetně vyučujících a garantů) byly dostupné v elektronické  aplikaci pro přihlášení prostřednictvím CAS.


2) AS 3. LF UK podporuje kroky k vylepšení aplikace pro evakuaci a opatření posilující propagaci a prezentaci evaluace na 3. LF UK.


Hlasování:  18, 0, 0.


Ad 10) Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská


Prof. MUDr. Moťovská byla nucena se z důvodu pracovních povinností mimo Prahu z jednání omluvit, delší blok informaci z AS UK přednese na dubnovém jednání AS 3. LF UK.


Různé:


1. udělení pamětní medaile a pamětního listu doc. MUDr. Jaroslavu Feyereislovi, CSc. k jeho životnímu jubileu.

Závěr:


Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání


nemá námitek s udělením pamětní medailí 3. LF UK a pamětního listu doc. MUDr.


Jaroslavu Feyereislovi, CSc.   k jeho životnímu jubileu.


Hlasování:  18, 0, 0.


2. Doc. MUDr. Sukop – uvedl potřebu a výhody sdíleného kalendáře, pro telefony, ipady, PC, MAC (ev. 2 kalendářů 1) pro studenty, 2) pro vedení klinik, vyučující ……), důležitých akcí včetně dat konání (promoce, přijímací řízení, semináře, setkání přednostů, aktuální rozvrh pro studenty apod.) např. na několik měsíců dopředu, který na fakultě chybí.


Jako příklad uvedl jednodušší zastaralou, ale funkční formu kalendáře - akcí na stránkách 
2. LF UK,

3.  Mgr. Vácha prezentoval pozdrav od prof. MUDr. Moťovské, která se nemohla jednání zúčastnit. Na dubnovém jednání se bude věnovat především následujícím informacím:


-   LF mají specifické postavení tkající se RIV bodů, které se dělily i s nemocnicí,


-   podpora mobility – vedoucí klinik a ústavů by měli jezdit na jiná pracoviště,


-   problém plagiátorství,


- vznikla asociace 4 univerzit – je snaha, aby byly podporovány projekty napříč
    těmito univerzitami,


-  vzniká iniciativa, aby významní profesoři různých fakult UK přednášeli ze svého  
    oboru na různých fakultách UK (např. lékař na filosofii, historik na lékařské fakultě 
    apod.), pro zájemce by to představovalo možnost rozšířeného vzdělání,


4.  Mgr. Vácha – poděkování TRIMEDu za organizaci a průběh plesu fakulty,


5. poděkování Metoději Renzovi a MUDr. Kostrhunovi – AS 3. LF UK má v chodu webové 
     stránky – přehledná aplikace, přes kterou bude probíhat vzájemná komunikace uvnitř 
     AS 3. LF UK,


6.   Daniel Dus pozval přítomné na „Bakalářský den“, který se bude konat dne 19. 3. 2019
      v době od 15,15 – 19,00 hodin na fakultě.


Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
9. dubna 2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.


.









Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.










 předseda AS 3. LF UK


Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, prof. MUDr. Widimský


Zapsala:  Ing. Sádecká


19. 3. 2019


Č.j. 7/8 -        /2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis ze 7. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 10. října 2017 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. 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 13. června 2017


4.         Informace děkana


5. 
Personální a jiné změny na katedrách 3. LF UK – prof. Anděl


6. 
Představení kandidáta na funkci rektora - Prof. RNDr. Jan Černý, PhD. 
z Přírodovědecké fakulty UK – dr. Vácha


7. 
Zprávy z AS UK – prof. Moťovská


8.    
Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě provozních nákladů spojených s užíváním – předkládá Ing. Mužíková


9.        Vyhlášení voleb zástupců 3. LF UK do AS UK – výsledky hlasování per rollam – Mgr. Vácha


10.       Pozvánka na 17. října – představení kandidátů na funkci děkana


11.
Pozvánka na volební zasedání AS 3. LF UK 25. října


Různé

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Zahájení  


Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  26 senátorů, senát byl usnášení schopný.   


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

K předloženému programu nevznesl nikdo ze senátorů připomínku či požadavek na doplnění.


Závěr:  


AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání.  


Skrutátory byli určeni: za studenty:  Metoděj  Renza, za akademickou obec:  MUDr. Hajer.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. června 2017  


Mgr. Vácha připomněl body jednání 13. června – zejména zprávy komisí, schválení našich vnitřních norem a vyhlášení voleb děkana na období 2018 až 2022.


Závěr:  


Zápis ze dne 13. června 2017 byl schválen tichým souhlasem.  

Ad 4) Informace děkana 

· akce „kulový blesk“ – byly vytvořeny či zmodernizovány seminární místnosti (např. nová místnost pro výuku anatomie, laboratoř analytických metod z Ústavu hygieny (doc. MUDr. Tůma), nová seminární místnost po laboratoři, která patřila pod prof. Šticha, seminární místnost ústavu biofyziky, zmodernizovali jsme seminární místnost farmakologie, místnost pro praktika Ústavu histologie. Do konce semestru dojde ještě ke stěhování některých pracoven,


· některé dražší technologie (z peněz PRVOUKU) – by měly sloužit širšímu využití – společné středisko drahých technologií,

· spolupráce se SZÚ poskytuje možnosti k využití pro potřeby 3. LF UK -  zrenovovali jsme učebnu biostatistiky,  jsou tam k dispozici laboratoře a  pracoviště,  operační sál pro malá a střední zvířata, kabinet zdravotní výchovy, experimentální kuchyně pro studium obezity a diabetu a celá řada dalších možností,

· v přípravě je místnost pro simulační systémy a možnosti elektronického propojení  pro simulaci v intenzivní péči včetně příslibu finančních prostředků.

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


Ad 5) Personální a jiné změny na katedrách 3. LF UK – prof. Anděl


·  k 1. 9. byl uveden do funkce přednosty  Oftalmologické kliniky FNKV Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA,

·  k 1. 9 byl Doc. Jan Trnka, Ph.D. uveden do funkce vedoucího katedry biomedicínckých oborů,


· Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. byl uveden do funkce vedoucího katedry laboratorní diagnostiky,


· funkce přednosty Radioterapeutické a onkologické kliniky je v řešení,


· rozšíření stávajícího Ústavu lékařské genetiky vedený prof. Černou o nové kapacity a drobné úvazky – klinické pracoviště ve FTN Krč.

Závěr:


AS 3. LF UK vzal informace  o personálních a dalších změnách na katedrách 3. LF UK  na vědomí. 


Ad 6) Představení kandidáta na funkci rektora - Prof. RNDr. Jan Černý, PhD. 
z Přírodovědecké fakulty UK – dr. Vácha


Volba rektora proběhne 20. října. 

Našimi zástupci v AS UK, kteří budou nového rektora volit, jsou:


prof. MUDr. Džupa,  prof. MUDr. Moťovská,  studenti Miroslav Kyselica a David Megvinet Chucesov.

Prof. RNDr. Černý sdělil ke své kandidatuře:


Motivace – jsem členem AS UK a  neměl jsem pozitivní emoce k tomu, jak UK dnes pracuje,


oslovili mne členové z fakult, zda bych nechtěl aktivizovat AO univerzity. 

Čím více jsem pracoval na  přípravě materiálu a setkával se s kolegy z fakult, tím víc jsem


nabyl přesvědčení, že bych do toho měl jít. Jsem biolog, imunolog, z PřF, mám autentické


zkušenosti vysoce aktivního učitele, vyučoval jsem i na 3. LF – seminář buněčné biologie, byl


jsem rovněž k vám pozván na studentkou vědeckou konferenci, měl jsem skvělé auditorium.


Jsem předsedou české biologické olympiády – se zaměřením péče o talenty.


Podílím se rovněž na výzkumné činnosti jako buněčný imunolog. Hodnocení výzkumu a


vědy bych nestavěl na poštu publikací, ale větší důraz bych dal na objevy a  kvalitu.

Program:


· práce s diverzitou, 

· výuka –na prvním místě, 


· výchova budoucích učitelů,


· vztah univerzity ke společnosti,

· internacionalizace, excelence – program na dlouhou trať – program Primus – aby lákal na UK osobnosti, které budou přinášet  nové myšlenky, atd.


· přesah univerzity do společnosti, nesmí být poplatná politické scéně,


· chod univerzity z pozice rektorátu: jsem kritický, stálena růstající administrativa, jako vedoucí katedry se potýkám přímo s celou řadou předpisů, dále jako proděkan, popisuji osobní zkušenost, snažím se přinášet konkrétní řešení – zadání, které dávají svým podřízeným a řízení podřízených.

· vylepšit materiály z RUK, jejich kvalitu.

Diskuze:


Duška, Trnka, Polák, Rychlík, 

· finanční zabezpečení doktorandů ze západních zemí,

· přístup k zahraničním časopisům a informacím jako na standardní západní univerzitě,

· hodnocení vědy, vzniká nový způsob hodnocení (než číselné), 


· řešení sportovišť v rámci UK.

VOLEBNÍ PROGRAM prof. RNDr. Jan Černý Ph.D.  - převzato z webové stránky UK:

Materiály pro volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2016-2019 


Celou svou akademickou kariéru jsem strávil mimo jakýkoliv zastupitelský orgán fakulty a univerzity. V době studia mi přišlo vzhledem k absenci zkušeností nepatřičné se vyjadřovat k typickým senátním agendám. Později mi to nedalo, abych se poměrně aktivně účastnil fakultního dění, vždy však pouze jako pedagog nebo vědec (a měl pocit, že vůbec nic jiného nestíhám, natož ještě působit v senátu), navíc demokraticky fungující prostředí Biologické sekce mi vždy nabízelo skvělou platformu pro všechny své aktivity. Nepříliš pozitivní motivací pro vstup do senátu pak byly i mé zážitky proděkana pravidelně se účastnícího zasedání fakultního senátu, kdy jsem měl sice možnost ocenit vysokou profesionalitu některých jeho členů, na druhé straně pak pozorovat osobní ambice jiných, včetně hájení partikulárních zájmů svých, příslušných kateder a sekcí. Proč tedy teď kandiduji přímo do „velkého“ senátu?  Mám intenzivní pocit formalizace veškerého akademického fungování a na RUK i přílišné( aplikace manažerského stylu řízení (pro možnou změnu je nezbytné působit na celouniverzitní úrovni).  Nahlédnutí toho, že osobní nespokojenost s celouniverzitní úrovní řízení a správy může být( vhodnou motivací pro práci a spoluzodpovědnost za příslušné agendy.  Možnost „být u toho“, když se rozhoduje o pravidlech hry fungování celé univerzity, které tak( hluboce ovlivňují každodenní život každého studenta i pedagoga. Tedy jen nekritizovat, ale mít možnost věci ovlivňovat.  Post proděkana pro vědu, vnější vztahy, celoživotní vzdělávání a botanickou zahradu mne( poměrně detailně seznámil s fungováním fakulty, jejím vztahem k univerzitě, obecně s nastavením pravidel hry v akademickém prostředí.  Díky více než dvacetileté pedagogické zkušenosti i působení v nezastupitelských orgánech( fakulty se již přestávám cítit nepatřičně v diskusích nad typicky senátními tématy. Co mohu pro práci v Akademické senátu UK nabídnout?  Mnohaletou zkušenost pedagoga, vědce (i pohled optikou proděkana) s fungováním( v akademickém prostředím fakulty i univerzity.  Kritický náhled (a tedy i vlastní názor) na celou řadu univerzitních agend.( Do senátu UK se nehlásím:  abych a priori hájil partikulární zájmy Přírodovědecké fakulty.(  pro uspokojení svých politických ambicí, v mém případě se jedná o kandidaturu pouze na jedno( funkční období, v němž bych chtěl prosadit maximum možného a inspirovat další pro tuto práci. Pokud bych byl zvolen, v které ze senátních komisí bych chtěl vykonávat expertní činnost?  Asi nejbližší je mi jako dlouholetému pedagogovi Studijní komise (zabývající se koncepcí( rozvoje studia a studijních oblastí na UK, doktorskými studijními programy, Grantovou agenturou UK, hodnocením výuky studenty). Zde myslím můžu nabídnout racionální a kritický pohled a snad i hlubší vhled ve většině témat.  Ediční komise je mi blízká díky tomu, že řeší m. j. vnější vztahy (jednotný vizuální styl UK, vnější( web UK, propagační materiály UK, popularizační a informační akce pro veřejnost pořádané UK, prezentace UK v médiích, sponzoring, spolupráce UK s komerční sférou, vztahy s alumni), což byla jedna z mých proděkanských agend.  Práce v Legislativní komisi řešící vnitřní předpisy UK, fakult a dalších součástí je přesně tou( senátní odborností, která je klíčová pro kontrolu „utahování formalizačních šroubů“. Všechny stávající i budoucí předpisy je třeba poměřovat zkušeností lidí z praxe, kteří je ve své práci skutečně aplikují, zde vidím zajímavou příležitost i pro sebe.

Závěr:


AS 3. LF UK vzal přednesenou prezentaci prof. RNDr. Černého a diskuzi s ním na vědomí.


Ad 7)   Zprávy z AS UK – prof. MUDr. Moťovská


· byla jsem zvolena do předsednictví Akademického senátu UK, co znamená blíže ke zdroji informací a blíže k  možnosti pomoci fakultě,  pokud bude zapotřebí,


·  senát žije volbou rektora UK, která proběhnou 20. října ve Vlasteneckém sále Karolína,


· členové AO mají možnost diskutovat s kandidáty na rektora, debata s kandidáty na rektora se uskuteční tento čtvrtek v 15h v Modré posluchárně  v Celetné ul.,


· rektor Zima získal finance pro UK, navýšily se příjmy pro vedení VŠ, zvýšení stipendií pro studenty doktorandy apod.


· vyjednávání o navyšování prostředků pro VVŠ, vyjednalo se 3 mil Kč (300 mil. investiční program včetně kolejí, navýšení doktorských stipendií na 10 500Kč, 0,5 miliardy do tzv. fixu a pak do parametrů kvality), v lednu budou osloveny fakulty – půl mld. peněz – čerpání do října příštího roku, prostředky se dají využít pro aspekty související s pregraduální výukou,


· měl být krácen rozpočet na vědu, nakonec by ale mělo dojít k nárůstu pro UK 350 - 400 milionu korun,


· v UK došlo k nárůstu zájmu studentů o studium, v ostatních VŠ byl pokles,


· univerzita žije studenty – v současné době všechna odvolání byla zamítnuta, fakulty včetně naší pracovaly dobře, počty zapsaných studentů v loňském roce 14 656, teď přes 15 000,  a to přes populační depresi. Většina škol má 10% propad,

· další aktivity: studenti chystají 17. listopad – chtějí zvýraznit potřebu podpory a narůstání rozpočtu pro vysoké školství, 


· mezinárodní vztahy: anglické university Oxford, Edinburg, St Andrews Skotsko chtějí uzavřít strategické partnerství, smlouva Ženeva. Zurich a Karlova Univerzita,

· diskuse představitelů  politických stran a hnutí,  která se bude konat v pondělí 
16. října 2017 od 16:00 do 18:00 hodin ve Velké aule (Collegium Maximum) Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1,

K účasti na diskusi byli pozváni představitelé deseti politických stran a hnuti, které mají podle dostupného Sněmovního volebního modelu společnosti MEDIAN nejvyšší  voličsky 
potenciál. Diskuse se členy akademické obce UK se bude týkat obecných politických témat, zejména se zaměřením na školství a vzdělání, včetně financování vysokých škol a vědy v České republice,

· probíhá hodnocení projektu UNCE,


· UK má připraveny podklady pro akreditaci.

Diskuze:  nebyla

AS 3. LF UK vzal informace z AS UK na vědomí.


Ad 8)  Smlouva o nájmu nebytových prostor a úhradě provozních nákladů spojených s užíváním – předkládá Ing. Mužíková

Diskuze: Rambousková


zda bude označeno konkrétní parkovací místo, jaký bude efekt z pronájmu kromě finanční částky  při stávajícím nedostatku místností pro potřebu fakulty.

Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 51, odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy uzavření nájmu k místnostem v 5. podlaží stavby č.p. 2411 č. 533 a 533A o celkové výměře 39 m2 a k jednomu  parkovacímu místu na parkovišti před 3. LF UK s Českou lékařskou komorou, Okresním sdružením Praha 10 za celkové nájemné ve výši 120 000,- Kč za rok.  Místnosti jsou pronajímány  ke kancelářským účelům a k zajištění  činnosti nájemce pro jeho veškeré administrativní potřeby.


HLASOVÁNÍ:  24, 0,  4


Ad 9)  Vyhlášení voleb zástupců 3. LF UK do AS UK – výsledky hlasování per rollam – Mgr. Vácha


Předsednictvo Akademického senátu  Univerzity Karlovy  na zákl. čl. 
2 odst. 1 Volebního řádu  Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání  dne 22. května 2017 vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2018 – 2021 (1. 2. 2018 – 31. 1. 2021) na fakultách, které jsou pro účely voleb  do Akademického senátu Univerzity Karlovy  podle čl. 1 odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeny do III. sboru.


Akademický senát 3. LF UK  vyhlásil konání voleb na základě hlasování per rollam konaného ve dnech 11. až 18. září 2017 na dny:


21. listopad  2017 (úterý)  od  9 ,00 hodin do 15,00 hodin,


22. listopad 2017 (středa) od 9,00 hodin do 15,00 hodin,    


místo konání:  budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, jednací
                           místnost na děkanátě,


 

       budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 – vstupní 
                           hala - studenti.


Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 2, odst. 3 Volebního řádu Univerzity Karlovy vyhlášení termínu, času a místa konání voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy.


Hlasování per rollam:  20, 0, 12.


HLASOVÁNÍ:  dnes:  27, 0, 0.

Ad 10)   Pozvánka na 17. října, 14,30 hodin – představení kandidátů na funkci děkana

Prezentace kandidáta 20 minut,  pořadí bude určeno losem, kandidát bude sám, prezentace


v ČJ, bude běžet na zdi odpočet času, simultánní tlumočení do angličtiny, po prezentaci obou


kandidátů bude prostor pro dotazy, oba kandidáti budou odpovídat.


Diskuze nebude časově omezována.


Závěr:


AS 3. LF UK vzal informaci o termínu a čase představení kandidátů na funkci děkana na vědomí.


Ad 11)  Pozvánka na volební zasedání AS 3. LF UK 25. října 2017 ve 14,30 hodin  - jediný bod programu – volba děkana

Předseda Mgr. Vácha pozval všechny senátory na volební jednání.


Závěr:


AS 3. LF UK vzal informaci o volebním zasedání 25. října 2017  na vědomí.

Různé:

· blahopřání doc. MUDr. Trnkovi – stal se přednostou katedry,


· změna v osobě senátora – za doc. Jiráska nastupuje do AS 3. LF UK doc. Rambousková, která byla členkou senátu v minulém období. Předseda ji přivítal a poblahopřál jí.

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční ve středu  dne 25. 10. 2017 od 14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové.

        






Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.   









        předseda AS 3. LF UK


Zapsala: Sádecká

14. 10. 2017


Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer
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Č.j. 7/8 -  XXX /2016-2019  3. LF UK  


Zápis z 3. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 14. března 2017 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 -  Mgr. Vácha


2.         Schválení programu, určení skrutátorů 
3.         Kontrola zápisu z 10. ledna 2017


4.
Informace děkana


5. 
Přijímání ke studiu dne §49 odst. 3 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách (AKA přestupy z jiné fakulty) – MUDr. Marx


6.
Pravidla pro organizaci studia - novela – MUDr. Marx


7.
2017 – 2018 Statistiky – přijímací řízení v grafech – MUDr. Marx


8.
Hospodaření fakulty v roce 2016 – Ing. Mužíková


9.
Návrh provozního rozpočtu 3. LF UK na rok 2017 – Ing. Mužíková


10.
Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě provozních nákladů spojených s jejich užíváním – fy AV GASTRO, s.r.o. – Ing. Mužíková


11.
Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v trámci žádosti o institucionální akreditaci – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha


12.
Rozdělení finančních prostředků pro institucionální podporu vědy v rámci univerzitních programů PROGRES – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha


Různé


Informace o mimořádném zasedání AS 3. LF UK v týdnu mezi 20. – 29. květnem 2017 – Mgr. Vácha


Ad 1) Zahájení 


Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha.


Přítomno bylo  27  senátorů, senát byl usnášení schopný.  


Mgr. Vácha prezentoval dotaz pana děkana, zda by senát mohl na dnešním jednání projednat a vydat stanovisko k novele  Statutu 3. LF UK a Jednacího a volebního řádu AS 3. LF UK. Protože však materiály nebyly senátorům k dispozici před jednáním, pan děkan vzal zpět svůj dotaz a materiály budou projednávány na příštím  (dubnovém) jednání AS 3. LF UK.

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: doc. MUDr. Duška, student Renza


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. ledna 2017 


Mgr. Vácha připomenul body jednání z 10. ledna 2017. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky. 


Závěr: 


Zápis ze dne 10. ledna 2017 byl schválen tichým souhlasem. 


Ad 4) Informace děkana   

· Výsledek ankety v  časopisu Týden – fakulta se podle kriterií umístila  na 2. místě, 


Nejlépe byla hodnocena Univerzita obrany, ostatní LF byly  hodnoceny až za námi.

· V letošním roce projevilo zájem o studium na naší fakultě nejvíc uchazečů od historie fakulty – děkan přednesl konkrétní srovnávací čísla.

· V létě proběhnou dislokační přesuny, uspořádání ústavů a laboratoří, někde dojde ke sloučení, přibudou prostorové  kapacity pro výzkum. 

· Fakulta ani FNKV nezískala letos žádný grant z AZV.


· Je nutné připravit novelu předpisů: Statut 3. LF UK, Volební a jednací řád AS 3. LF UK, Pravidla pro organizaci studia. Dále je potřeba připravit Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK, Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Všechny předpisy musí být kompatibilní s předpisy UK a zákonem o VŠ. Můžeme mít drobné odchylky, ale v zásadě se musíme držet vyšších dokumentů.

Diskuze:


Sychra – požadavek na nahlédnutí k plánu rozmístění místností.


Ad 5) 
Přijímání ke studiu dne §49 odst. 3 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách přestupy z jiné fakulty) – MUDr. Marx


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. Zásadní změny v pravidlech byly provedeny v loňském akademickém roce – došlo ke zpřísnění podmínek, stanovil se průměr.


Fakultou vloni stanovený průměr (2,00) se ukázal jako velmi přísný. Kolegium děkana proto navrhuje změnu – průměr nesmí být vyšší než 2,50. Počet žádostí do všech forem studia se pohybuje cca kolem 8 uchazečů ročně. Připomínky a dotazy k projednávanému materiálu nebyly uplatněny.

Diskuze : 


Kantorová – jaký průměr mají ostatní LF. Byly domluveny mezi sebou. Do průměru se počítají i opravné termíny – hodnocení číslem 4.

Diskuze: Trnka, Marx 

Usnesení:  


AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu fakulty souhlasí s návrhem, podmínek pro přijímání ke studiu dle § 49, odst. 3, zák. č. 111/98 Sb., pro akademický rok 2017/2018.

HLASOVÁNÍ:  26, 0, 0.


Ad 6)
Pravidla pro organizaci studia - novela – MUDr. Marx

Projednávaný materiál obdrželi senátoři elektronickou poštou. Novelizoval se zákon o VŠ,


předpisy vysokých škol a jednotlivých fakult se musí přizpůsobit.


MUDr. Marx uvedl změny v přepisu, které je potřeba realizovat do předpisu z loňského roku.

Fakulta nebude mít zvláštní řád pro doktorská studia, budou součástí tohoto předpisu. Termín


pro vypisování v SISu.

Diskuze:  

Renza, Marx, děkan, Trnka, Bernášková, Barabáš, Belal, Toušek


Děkan: od 1. ročníku je vyučována klinická medicína, cykly jsou zastaralé, pravidla upravuje 

Studijní řád fakulty, 


Záznamy o zkouškách se mají uchovávat 1 rok,


V čl. 17, odst. 11 – odstoupení od zkoušky před vytažením otázek – o oprávněnosti 


odstoupení rozhodne předseda zkušební komise, zda důvody uzná a nebude zkoušku


klasifikovat známkou 4.

Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK


a) v souladu s čl. 10, odst. 1 písm. b) Statutu fakulty schvaluje předložený návrh


Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK,


b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh


na AS UK. – včetně změn


HLASOVÁNÍ:


26, 0, 0.


Ad 7)
2017 – 2018 Statistiky – přijímací řízení v grafech – MUDr. Marx


MUDr. Marx. prezentoval  údaje v grafech – upozornil na  rozdíly – nárůsty a poklesy. 


Přijímací zkoušky budou letos opět v Kongresovém centru na Pankráci.

Diskuze: nebyla

Závěr:


AS 3. LF UK bere předložené statistiky o počtu zájemců o studium na fakultě  na


vědomí.


Ad 8)
Hospodaření fakulty v roce 2016 – Ing. Mužíková


Hospodaření skončilo jako vyrovnané, všechna čísla nasvědčují dobrému hospodaření. Ing.


Mužíková porovnala vzhled fakulty a jejich vnitřních prostor od roku 2004. Během 

1. desetiletí bylo vybudováno několik pracovišť v SZŠ a SZÚ – fakulta se rozšiřuje, nejde


do útlumu.


Ohodnocení personálu – opět srovnání s rokem 2003 – průměrná mzda všech zaměstnanců -

uvedla jednotlivé nárůsty a zvýšení  (profesoři, docenti, odborní asistenti).

Diskuze: 

Duška – chybí simulační centrum na výuku – proti zahraničním fakultám.


Děkan – teď jsou v hledání vhodné prostory, které se již zdají reálné  – není to ale zatím


dojednáno, proto nelze dnes podat bližší informace.

Původně nechtěla UK, aby byla centra na fakultách, ale jedno centrální centrum vzniklo na Větrníku. 

Vedení Univerzity opustilo myšlenku jednoho centrálního centra, fakulta má v tomto nyní možnost rozhodovat a realizovat samostatně. Fakulta podala výzvy k finančním prostředkům z Evropské unie. 


Diskuze:  nebyla


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 2016 bez výhrad.


HLASOVÁNÍ:  26, 0, 0.


Ad 9)
Návrh provozního rozpočtu 3. LF UK na rok 2017 – Ing. Mužíková


Ing. Mužíková sdělila, že letos není zatím známo, kolik finančních prostředků dostane fakulta 


na programy PROGRES, vloni byla částka na PRVOUKy známa. Je možné pouze


předpokládat -  že to bude na takové úrovni jako vloni. 

V důsledku zvyšování počtu zahraničních studentů by měla fakulta zaznamenat i nárůst


finančních prostředků.


Dále Ing. Mužíková hovořila o připravovaných stavebních úpravách - zvýšení kapacity u ostatních poslucháren jako bylo vloni realizováno v Syllabově posluchárně.


Diskuze: nebyla


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 2017 bez výhrad.


HLASOVÁNÍ:


26, 0, 0.


Ad 10)
Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě provozních nákladů spojených s jejich užíváním – fy AV GASTRO, s.r.o. – Ing. Mužíková


Podle čl. 51 odst. 2 Statutu UK k uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, které se týkají prostor užívaných fakultou, je zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu fakulty (pokud výměra prostor nepřesahuje 500 m2 nebo doba nájmu nepřesahuje 5 let - pokud by něco z toho bylo splněno, tak je zapotřebí předchozí vyjádření univerzitního senátu). Za fakultu v této věci jedná děkan (opět, pokud výměra prostor nepřesahuje 500 m2 nebo doba nájmu nepřesahuje 5 let).


Ing. Mužíková předložila Akademickému senátu 3. LF UK návrh, aby s firmou AV GASTRO, která zajišťuje již dlouhou dobu provoz stravovacích prostor v hale děkanátu, byla prodloužena nájemní smlouva, jejíž znění obdrželi senátoři e-mailem.


Firma vaří ve třech kuchyních, jídlo na fakultu dováží zde je ohříváno a podáváno.  Kontrolu provozu a činnosti firmy provádějí pravidelně doc. Dlouhý a doc. Kneidlová.

Diskuze: Trnka, Toušek

– dotaz na výši nájmu


– dotaz na spokojenost s kvalitou jídla.

Usnesení:


AS 3. LF UK souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor


sloužících k podnikání a úhradě provozních nákladů spojených s jejich užíváním


s firmou AV GASTRO, s.r.o., Starostrašnická 151/36, 100 00  Praha 10 – Strašnice.


HLASOVÁNÍ:


26, 0, 0.


Ad 11)
Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v trámci žádosti o institucionální akreditaci – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha


Ve dnech 24. 2. – 26. 2. 2017 proběhlo hlasování metodou per rollam, v němž senátoři vzali


předkládaný materiál na vědomí. Všichni hlasující s ním současně projevili souhlas. 


Výsledkem hlasování: bylo   25 hlasů  ano,  žádný hlas nebyl proti,7  senátorů se zdrželo 
(z toho 6 nehlasovalo). 


Dr. Marx vysvětlil, proč je nutné vyjádření AS 3. LF UK:  UK musí předložit soupis všech


oborů, které bude chtít akreditovat.


Diskuze:


Trnka, děkan – jeden medicínský obor – toto téma není úplně zavřené a stálo by to za nějaký 

posun směrem dopředu. 


Závěr:


AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 3, bod a) – návrhy studijních programů


uskutečňovaných na fakultě bere na vědomí předložený „Návrh předpokládaných 

oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v trámci žádosti o institucionální akreditaci“.


26, 0, 0.                                           

Ad 12)
Rozdělení finančních prostředků pro institucionální podporu vědy v rámci


univerzitních programů PROGRES – výsledek hlasování per rollam – Mgr. Vácha


Ve dnech 22. 2. – 28. 2. 2017 proběhlo hlasování per rollam. Výsledkem hlasování bylo 


29 ano, žádný hlas nebyl proti,  3 se zdrželi (z toho 2 nehlasovali).


Diskuze:


nebyla

Usnesení:  


AS 3. LF UK v souladu s č. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. lékařské fakulty UK souhlasí


s předloženým návrhem na „Rozdělení finančních prostředků pro institucionální


podporu vědy v rámci univerzitních programů PROGRES“.


Hlasování:


26, 0, 0.


Různé:


· Vácha – poděkování Trimedu za organizaci plesu,


· Vácha – Marx: upozornili na skutečnost, že bude zřejmě nutné svolat AS 3. LF UK i v týdnu mezi 20. a 29. květnem kvůli očekávaným změnám požadovaným UK v novelizovaných předpisech fakulty, na nichž se pracuje. Připomínky UK je nutné vypořádat v předpisech a odsouhlasit do termínu jednání AS UK.


· Vácha – na dubnovém zasedání se bude schvalovat novela Statutu 3. LF UK a Volebního a jednacího řádu AS 3. LF UK, případně další předpisy, účast senátorů je nutná, aby byl senát usnášeníschopný.

· Vácha – představil studentku Magdu Novákovou, která překládá studentům anglického kurikula, poděkoval za tuto činnost.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 18. dubna 2017 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


15. 3. 2017


Korektura:


Doc. MUDr. Votava, Mgr. Vácha, D. Lauer



Č.j. 7/8 -   38 /2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 8. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  14. listopadu 2017 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:                                                                                                         

1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 10. října 2017


4.         Informace děkana


5. 
Hlasování per rollam – členové volební komise pro volby zástupců 3. LF UK do 
            AS UK a zvolení předsedkyně a místopředsedy komise  –  Mgr. Vácha


6. 
Informace o přípravě voleb do AS UK – doplnění volební komise – Mgr. Vácha


7. 
Stanovisko Akademických senátů lékařských fakult ČR k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o  studijních programech „terapeut tradiční čínské medicíny“ a  studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání „specialista čínské medicíny“ -  Mgr.Vácha


Různé


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Zahájení  


Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  21 senátorů, senát byl usnášení schopný.   


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

K předloženému programu nevznesl nikdo ze senátorů připomínku či požadavek na doplnění.


Závěr:  


AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání.  


Skrutátory byli určeni: za studenty:  Metoděj  Renza, 
                                         za akademickou obec:  Doc. MUDr. Duška

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10 října 2017  

Mgr. Vácha připomněl body jednání  z 10. října – zejména představení kandidáta na rektora UK Prof. RNDr. Černého, zprávy z AS UK přednesené prof. MUDr. Moťovskou a vyhlášení voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK.

Dále bylo dojednáno častější předávání informací senátorům AS 3. LF UK  z AS UK našimi zástupci.


Předseda Mgr. Vácha upozornil na písařskou chybu v bodě 5) zápisu z 10. října 2017, kde mělo být správně uvedeno „Radioterapeutická a onkologická klinika“.


Závěr:  


Zápis ze dne 10. října byl schválen tichým souhlasem.  

Ad 4) Informace děkana - vystoupení prof. MUDr. Widimského zastupujícího děkana prof. MUDr. Anděla,


-  bude připraveno a předloženo AS 3. LF UK k projednání nové  složení Kolegia děkana a Vědecké rady 3.LF UK tak, aby se mohl AS 3. LF UK včas vyjádřit vzhledem k termínu zahájení funkčního období nového děkana a ke skutečnosti, že se v únoru 2018 AS 3. LF UK  nesejde.

Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace zastupujícího děkana prof. MUDr. Widimského na vědomí.


Ad 5) Hlasování per rollam – členové volební komise pro volby zástupců 
            3. LF UK do AS UK a zvolení předsedkyně a místopředsedy komise
            Mgr. Vácha

Hlasováním per rollam konaném ve dnech 23. 9. až 16. 10. 2017 byli odsouhlaseni členové  dílčí volební komise. Volební komise byla navržena v následujícím obsazení:


a)  z řad akademických pracovníků:


MUDr. Eva Vaníčková, CSc.


MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.


MUDr. Iveta Matějovská, CSc.


Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.


MUDr. Olga Jiroutová


MUDr. Eva Maňáková, Ph.D.


b) z řad studentů:


Ondřej Vejdělek


Andrej Chudý


Vanda Schwarzová


Sao Mai Tranová


Adéla Kamenická


Markéta Šalandová


všichni studenti 2. ročníku všeobecného lékařství.


Ve skupině a) bude zvolen předseda dílčí volební komise, ve studentské části bude zvolen místopředseda dílčí volební komise.


Každá z komisí musí mít tři členy a 3 náhradníky. Nasazení jednotlivých členů dílčí volební komise bude řídit předseda (místopředseda) podle časových možností přihlášených.


Hlasování per rollam:  26, 0, 6.


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK schvaluje navržené personální obsazení dílčí volební komise pro volbu zástupců 3. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 1. 2. 2018 až 31. 1. 2021.


Hlasování reálné dnes:  21, 0, 0.


Ad 6) Informace o přípravě voleb do AS UK – doplnění volební 
              komise –  Mgr. Vácha

Mgr. Vácha sdělil senátorům skutečnosti připravované volby:  navržení kandidátů, zjištění jejich souhlasu či nesouhlasu s kandidaturou, zpracování a zveřejnění kandidátních listin, příprava hlasovacích lístků, odsouhlasení personálního obsazení  dílčí volební komise dobrovolníky z řad pedagogů a studentů. Zvolení předsedkyně a místopředsedy dílčí volení komise, zapisovatelky volby.


Závěr:


Akademický senát 3. L UK vzal informace o přípravě volby na vědomí.

Rozšíření volební komise o RNDr. Jitku Riedlovou, zvolení za předsedkyni volební komise MUDr. Hubičkovou Heringovou, za místopředsedu  Ondřeje Vejdělka a za zapisovatelku Ing. Ludmilou Sádeckou.


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK schvaluje rozšíření volební komise o RNDr. Jitku Riedlovou,  předsedkyni volební komise MUDr. Lucii Hubičkovou Heringovou, místopředsedu studenta Ondřeje Vejdělka a zapisovatelku Ing. Ludmilu Sádeckou.
Hlasování:  21, 0, 0.  


Ad 7) Stanovisko Akademických senátů lékařských fakult ČR k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o  studijních programech „terapeut tradiční čínské medicíny“ a  studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání „specialista čínské medicíny“ -  
Mgr. Vácha


Mgr. Vácha přednesl informace ze setkání předsedů Akademických senátů  lékařských fakult


ČR a SR,  zejména se věnoval diskuzi k obsahu vyhlášky MZ ČR o  navrhovaných studijních


programech „terapeut tradiční čínské medicíny“ , o stanoviscích lékařských fakult a o


usneseních již vydaných některými lékařskými fakultami k této problematice.


Podrobněji příloha tohoto zápisu.


Poté bylo hlasováno usnesení v následujícím znění:


Akademický senát 3. LF UK v Praze je přesvědčený, že


stavět vysokoškolský studijní program na konceptu, jenž odporuje současnému stavu vědeckého poznání, je nejen proti duchu zákona o vysokých školách, ale rovněž i proti gramatickému výkladu jeho jednotlivých ustanovení. Dle §46 zákona o vysokých školách je magisterský studijní program zaměřen na získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje. Akcent na stávající vědecké poznatky je kladen i na strukturu profesně zaměřených bakalářských studijních programů. Stávající standardy pro akreditace ve vysokém školství obsažené v nařízení vlády č. 274/2016 Sb., jednoznačně uvádějí, že obsah studia v bakalářském studijním programu vychází z aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí (tedy výzkumné) činnosti v dané oblasti vzdělávání. Program ve struktuře nastíněné navrhovanou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví jednoduše nemůže projít akreditací před Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.

Hlasování:   16, 1, 4.

O výsledku hlasování bude Mgr. Vácha informovat akademické senáty ostatních lékařských fakult ČR a SR.

Různé:

 -  prof. Widimský pozval senátory na akci konanou 23. listopadu 2017, pozvánky byly


    rozeslány,

-  prof. Widimský informoval o předání funkce děkana dne 1. 2. 2018 v Karolinu, která bude 
   spojena s poděkováním panu děkanovi prof. MUDr. Andělovi za jeho činnost ve funkci 
   děkana fakulty.


Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne 
12. prosince 2017 od 14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové.


        






Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.   









        předseda AS 3. LF UK


Zapsala: Sádecká

14. 11. 2017


Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer
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Č.j. 7/8 - 59/2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 13. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  15. května 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:


1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 10. dubna 2018


4.         Informace děkana


5.
Návrh rozpočtu na rok 2018 – JUDr. Mužíková


6.
Evaluace výuky za zimní semestr 2017/ 2018 – MUDr. Marx


7.
Zřízení navazujícího magisterského studijního programu intenzivní péče na 3. LF UK  Doc. MUDr. Duška


8. 
Návrh akreditace nového bakalářského studia Nutriční terapeut – 
doc. MUDr. Rambousková


9.
Cena Margaret Bertrand za rok 2017 – doc. MUDr. Patočková,  doc. MUDr. Provazníková


10. 
Nová Směrnice děkana, kterým se upravuje výše stipendia pro doktorandy – 
prof. MUDr. Šlamberová


11.      Návrh na zrušení Sociální komise AS 3. LF UK – David Lauer


Různé


Ad 1) Zahájení  


Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  24  senátorů, senát byl usnášení schopný.   


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  


Senátoři nevznesli k navrženému programu dnešního jednání AS 3. LF UK žádné připomínky či požadavek na doplnění.

Diskuze: nebyla


Závěr:


AS 3. LF UK schválil navržený program jednání tichým souhlasem.


Skrutátory byli určeni:  za studentskou komoru:   Michenka


                                          za pedagogickou komoru:     Doc. MUDr. Toušek   


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. dubna 2018

Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  10. dubna  2018 – zejména :


· kardiovaskulární vědy,


· prodloužení akreditace všeobecná sestra,


· problém používání plastového nádobí  na fakultě.


Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 10. dubna 2018 připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 10. dubna 2018  byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana   


Pan děkan se nemohl zúčastnit jednání AS 3. LF UK z důvodu schůzky děkanů lékařských fakult u premiéra ČR.


Ad 5)  Návrh rozpočtu na rok 2018 – JUDr. Mužíková 


JUDr. Mužíková prezentovala vyjádření pana děkana k navrženému rozpočtu.


Byla podána informace o průběhu projektu OP VVV "Vybudování a vybavení Centra teorie a praxe vzdělávání v lékařských a nelékařských oborech" (Simulační centrum). Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesahuje 20 mil. Kč, bude kupní smlouva v souladu s předpisy UK předložena ke schválení Správní radě UK. Akademickému senátu  3. LF budou materiály předloženy  na příštím zasedání. Zájemci se mohou seznámit s tímto projektem u tajemnice před termínem zasedání AS 3. LF Cílem je zachovat  termín projednání před zasedáním Akademického senátu UK, kam bude následně  k projednání postoupen před předložením ke schválení Správní radou UK. 


Příští červnové zasedání  AS 3. LF UK – položka 37 mil. Kč,. Paní tajemnice vyzvala senátory, aby v případě zájmu využili možnosti konzultace. Stanovisko AS 3. LF UK může být podpůrné pro rozhodování AS UK.


Diskuze: 


Doc. MUDr. Sukop  upozornil na výstup z evaluace výuky studenty, z které plyne, že studenti jsou rádi na sálech.  Peníze na oblečení k účasti na sále představují cca 50 Kč na studenta, u přípravy účasti při operaci činí tato částka 100 Kč na studenta. Fakulta by mohla získat tyto prostředky z nějakého operačního programu, aby to nebylo nutné financovat z  rozpočtu  fakulty.


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 2018 bez výhrad. 

Hlasování: 24, 0, 0.

Ad 6)
Evaluace výuky za zimní semestr 2017/ 2018 – MUDr. Marx


Přednesl MUDr. Fontana – změny systému evaluací – garanti vidí všechny své evaluované pracovníky. Hlavní připomínky, přehled odevzdaných evaluací v jednotlivých ročnících,


Jak se vyvíjí návratnost: došlo k mírnému poklesu, na základě opatření je vyrovnaný počet v návratnosti v letním semestru.


Podmínky pro zpřístupnění výsledků evaluace na webu.

Modely hodnocení z UK – tři modely


Diskuze:


MUDr. Hugo,  doc. MUDr. Votava, MUDr. Fontana


Student může omítnout evaluace provádět, pokud si to rozmyslí, může evaluovat kdykoliv.


Usnesení:


1) AS 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech evaluace výuky studenty za zimní semestr akademického roku 2017/2018 a doporučuje, aby její výstupy (včetně reakcí vyučujících a garantů) byly dostupné v elektronické aplikaci po přihlášení skrze CAS.


Hlasování:  23, 0, 0.


Usnesení:


2) AS 3. LF UK podporuje technická opatření (oznámení v elektronických aplikacích) ke zvýšení kompliance ve smyslu cíleného upozornění a dotázání studentů, zda si přejí / nepřejí vyplnit semestrální evaluaci výuky.


Hlasování:  21, 0, 2.


Ad 7)
 Zřízení navazujícího magisterského studijního programu intenzivní péče na 3. LF UK  Doc. MUDr. Duška, PhDr. Svobodová


Doc. MUDr. Duška  se senátorkou PhDr. Svobodovou předložil AS 3. LF UK záměr   akreditace navazujícího magisterského studia Intenzívní péče na fakultě. Jedná se 
o program, který bude připravovat sestry - specialistky pro práci na intenzívních a resuscitačních odděleních. 


Intenzívní péče se prudce rozvíjí a posouvá tradiční paradigma vztahu lékař - sestra ke nelíčené komplementaritě a partnerství, magisterská úroveň vzdělání je zde plně na místě a domníváme se, že naše fakulta je to pravé místo, kde toto studium rozvíjet. 


Výuka bude zajišťována zejména Klinikou anesteziologie a resuscitace ve spolupráci 
s Ústavem ošetřovatelství, stáže a praxe na jiných odděleních budou minimální zátěží. Studijní plán je připraven tak, aby vyhovoval nárokům na akreditaci, a zároveň kladl důraz na praktickou aplikovatelnost získaných dovedností: většina předmětů je zakončena jasnou kompetencí, která je absolvováním předmětu získána a která je využitelná v praxi u lůžka. Plán obsahuje též výuku simulační a praktickou vč. technických (např. kanylace) a netechnických dovedností. 


Věcný záměr vč. rozpočtových dopadů (v příloze, kterou senátoři dostali e-mailem) byl již projednán a schválen Kolegiem děkana 3. LF UK, akreditační spis byl neformálně předjednán na rektorátu se souhlasným stanoviskem prof. Wildové. V příloze byla zaslána synopse akreditačního spisu, podrobný spis obsahující anotace a vyučující jednotlivých předmětů a modulů byla k nahlédnutí na jednání.


Diskuze: nebyla


Závěr:


AS 3. LF UK v souladu se Statutem 3. LF UK, čl. 10, odst. 3, bod a) nemá


námitek ke zřízení navazujícího magisterského studijního programu


intenzivní péče na 3. LF UK.


Ad 8)   Návrh akreditace  bakalářského studijního programu Nutriční terapeut – denní prezenční forma -  doc. MUDr. Rambousková -   


Doc. MUDr. Rambousková (garant oboru) a doc. MUDr. Dlouhý představili záměr zřízení nového bakalářského studijního programu, jehož otevření je plánováno od akademického roku 2019/2020.


Plánovaný počet studentů v ročníku je 25, v oblasti praktické výuky a potravinářských předmětů se předpokládá spolupráce s  Fakultou agrobiologie, potravin a přírodních zdrojů ČZU.


Byl představen cíl studia, stručná anotace studijního programu, profil absolventa studijního programu a možnosti jeho uplatnění, charakteristika studijních předmětů studijního oboru a délka plánované praxe studentů.

Diskuze nebyla 

Závěr:


AS 3. LF UK v souladu se Statutem 3. LF UK, čl. 10, odst. 3, bod a) nemá


námitek ke zřízení navazujícího magisterského studijního programu


Nutriční terapeut na 3. LF UK. 


Ad 9)
  Cena Margaret Bertrand z rok 2017 – doc. MUDr.Patočková, 
doc. MUDr. Provazníková


Doc.  MUDr. Provazníková – členka správní rady nadačního fondu „Student“,  který 


spravuje cenu Margaret  Bertrand. 


V květnu 1991 založila Margaret. M. Bertrand, profesorka anglického jazyka z Kanady,


základním vkladem 1 000 dolarů prestižní cenu pro nejlepšího studenta fakulty. Vklad je


rozšiřován příspěvky učitelů, přátel a spolupracovníků fakulty. Z úroků vložené


částky bývá odměněn každý rok nejlepší student VI. ročníku. Výše odměny je určena


aktuální výší vkladu.


Podmínky pro udělení ceny:


.  studijní průměr za celé studium do 1,2,


.  mimostudijní aktivity, kterými student přispěl k dobrému jménu fakulty.


Do loňského roku byla stanovena cena 10 tis. Kč, Nadační fond rozhodl, že se cena


od letošního roku zvýší na 20 tis. Kč.


Nadační fond „Student“ má pomoci studentům, kteří se dostanou akutně do nějaké krize. 


Cenu Margaret Bertrand fond pouze spravuje.


Postupně se představili studenti:


Pavla POKORNÁ,  Jiří BARTOŠ,  Patrik ŠTĚPÁNEK a Tomáš ZUMER. 


Materiály (životopisy a přehled mimoškolních aktivit) obdrželi senátoři e-mailem s časovým předstihem a mohli se s nominanty a jejich aktivitami seznámit.


AS 3. LF UK zvolil tříčlennou komisi, která provede vyhodnocení tajného hlasování. 


Byli zvoleni MUDr. Bernášková – předsedkyně, MUDr. Dáňová,  MUDr. Patzelt.


Bylo vydáno 22 hlasovacích lístků. Proběhlo tajné hlasování, s jehož výsledky seznámila senátory předsedkyně komise MUDr. Bernášková.

Všechny hlasovací lístky byly odevzdány jako platné.

Závěr:


Cenu Margaret Bertrand za rok 2017 získal Tomáš Zumer    - 13  hlasů


2. místo Patrik Štěpánek              5 hlasů


3. místo Jiří Bartoš                       3 hlasy


4. místo Pavla Pokorná                1 hlas.

Ad 10) Nová Směrnice děkana, kterým se upravuje výše stipendia pro


    doktorandy – prof. MUDr. Šlamberová


AS 3. LF UK byl předložen Dodatek č. 1 Opatření děkana, kterým se mění Směrnice 
č. 1/2018, kterou se stanoví výše stipendia studentů doktorských studijních programů v prezenční formě studia na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Minimální výše doktorandského stipendia je v současné době RUK stanoveno na 10 500,-. Vedení 3. LF (Kolegium děkana)  rozhodlo o plošném navýšení základního stipendia na 
11 000,- Kč od nového školního roku 2018/2019, je nutné upravit směrnici. 

Opatření děkana č. 1/2018, kterým se stanový výše stipendia studentů doktorských studijních programů na 3. lékařské fakultě v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Karlovy čl. 12 odst. 2 a Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy čl. 7 odst. 2, se mění následovně: 


 „V prvním, druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia činí doktorandské stipendium 11.000 Kč měsíčně.“

 V dalších měsících budou následovat změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK vyplývající z nové úpravy stipendijního řádu. Cílem těchto úprav bude motivace studentů k vyšší publikační činnosti a výjezdům na dlouhodobé zahraniční stáže.


Diskuze: doc. MUDr. Trnka,  doc. MUDr. Sukop,  prof. MUDr. Šlamberová,  
doc. MUDr. Duška

doc. MUDr. Trnka:   zda to bude zpětně od začátku roku,


prof. MUDr. Šlamberová:       je dopláceno zpětně až do konce září, toto by byla změna až od nového školního roku,       


doc. MUDr. Sukop:     zda nemůže být stipendium ještě vyšší,


prof. MUDr. Šlamberová:   jakékoliv zvýšení by muselo být plošně,  to není cílem,  chceme motivovat ty dobré, není moc manipulačních rozmezí, jak to dělat, 


doc. MUDr. Duška,  doc. MUDr. Trnka

       Studenti za takové peníze se nemohou věnovat pouze studiu,


       Prof. MUDr. Šlamberová:   mají částečný nebo plný úvazek při studiu.

Usnesení:


AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, bod c) Statutu 3. LF UK 


s navrženou výší stipendia 11 000,-  Kč pro doktorandy.


Hlasování:   21, 0, 0.


11.      Návrh na zrušení Sociální komise AS 3. LF UK – David Lauer

Sociální komise AS 3. LF UK byla zřízen AS 3. LF UK na základě původního vnitřního předpisu „Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK“ z 8. 4. 2014. Úkolem komise bylo projednávat žádosti o účelová stipendia a vydávat k nim stanovisko pro následné projednání Kolegiem děkana.


Po novelizaci Pravidel pro přiznávání stipendií již není projednávání žádostí o účelová stipendia Sociální komisí vyžadováno. Žádosti o účelová stipendia jsou přímo předložena k projednání Kolegiu děkana a existence komise je tedy bezpředmětná, což potvrzuje i její dlouhodobá nečinnost. 


Diskuze:  nebyla

Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 19, odst. 2 Statutu 3. LF UK zrušuje Sociální komisi Akademického senátu 3. LF UK.


Hlasování -  21, 0, 0.


Různé:


1.  prof. MUDr. Šlamberová zve všechny na SVK, s přednáškou vystoupí pan emeritní děkan  prof. MUDr. Anděl a prof. MUDr. Machala.  Termín konání: 22. 5. 2018.


2.  senátor Michenka zve všechny na „Parník“, dnes v 19,00 hodin je vyplutí z Rašínova nábřeží, návrat kolem půlnoci, tématem kostýmů jsou filmové postavy.


Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne 
12. 6. 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.









Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.









         předseda AS 3. LF UK


Korektura:  Mgr. Vácha, Doc.  MUDr. Votava, Lauer


Autoři projednávaných bodů: prof.  MUDr. Šlamberová, doc. MUDr. Duška, 
doc. MUDr. Rambousková, JUDr. Mužíková, MUDr. Fontana.

20. 5. 2018, zapsala Ing. Sádecká


Č.j. 7/8 -   55/2016 - 2019  3. LF UK   

Zápis z 12. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  10. dubna 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.

 



Program:                                                                                                         

1.	Zahájení 

2.	Schválení programu, určení skrutátorů

3.	Kontrola zápisu ze dne 13. března 2018

4.          Informace děkana

5.	Návrh DSP Kardiovaskulární vědy k projednání – prof. MUDr. Widimský

Různé

	



Ad 1) Zahájení  

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo  23  senátorů, senát byl usnášení schopný.   



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Program bude rozšířen o body v odstavci různé.

Diskuze: nebyla

Závěr:

AS 3. LF UK schválil doplněný program jednání tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  za studentskou komoru:   Fuksa,

                                          za pedagogickou komoru:        MUDr. Hajer





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. března 2018



Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  13. března  2018 – zejména :

-  volba člena Vědecké rady 3. LF UK prof. MUDr. Ošťádala, DrSc.,

-  informaci o hospodaření fakulty v roce 2017,

-  vyjádření podpory studijnímu programu „Kardiovaskulární vědy“.



Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 13. března 2018 připomínky.



Závěr:  

Zápis ze dne 13. března 2018  byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana  



1. jednání asociace děkanů s ministrem zdravotnictví týkající se financování lékařských fakult. Pan ministr má veškeré podklady, k nimž se staví pozitivně a bude iniciovat jednání s MŠMT.



1.  nová mzdová politika na fakultě v důsledku nemožnosti vyplácet více než dvanáct platů ročně – způsob možné kompenzace zaměstnancům (1 až 2 krát ročně) byl opakovaně projednáván na Kolegiu děkana (za výuku, výzkum, odměny pro zaměstnance děkanátu),   



1. projekty OPVVV pokračují – nejvíce se jedná o projekt simulačního centra, které bylo původně plánováno v pavilonu X, který však nesplňuje požadavky po stavební stránce a byly by vyžadovány stavební úpravy, v úvahu přichází prostory stávající spisovny fakulty, k přestěhování spisovny jsou hledány prostory i v externích objektech,



1. druhým projektem je „nábyteček“ – vybavení výukových prostor a podpora studijního prostředí – projekt se týká celé UK, mělo by dojít k vybavení řady učeben, za 3. LF řeší doc. MUDr. Arenbergerová s MUDr. Marxem,



1. výběrové řízení na obsazení funkce přednosty Stomatologické kliniky proběhlo, byl vybrán MUDr. Borovec, který byl jediným uchazečem,



1. výběrové řízení na funkci přednosty Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky proběhlo, byl vybrán prof. MUDr. Jozef Rosina, který byl jediným uchazečem,



1. je vypsáno výběrové řízení na funkci přednosty Ústavu patologie, 



1. bude vypsáno výběrové řízení na funkci přednosty Radioterapeutické a onkologické kliniky,



1. jmenování fakultních komisí – jsou jmenovány všechny komise, začaly pracovat, děkan má v úmyslu účastnit se jednání všech pracovních skupin v rámci komise pro výuku,



1. prof. MUDr. Šlamberová vede nově zřízenou komisi pro doktorské studium, děkan se jednání účastnil,



1. děkan navštívil všechna fakultní pracoviště, ústavy a kliniky, seznámil jsem se se zaměstnanci a pracovními podmínkami, zajímal se rozsah zajišťované výuky a provádění vědecké činnosti, zjistil velké rozdíly v efektivitě mezi jednotlivými pracovišti, vzhledem k hodnocení (i finančnímu) mezinárodní aktivity bude nutno řešit méně efektivní ústavy a kliniky,



1. je rozpracován první konkrétní návrh, v končené podobě bude předložen AS 3. LF UK na další jednání, půjde o změnu názvů dvou ústavů při zachování pozic přednostů (návrh je na přejmenování Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie na Fyziologický ústav a Ústavu pro studium obezity a diabetu na Ústav patofyziologie,



1. na jednání Vědecké rady 3. LF UK budou předloženy návrhy akreditace pro HŘ a JŘ oborů, které dosud nebyly na fakultě akreditovány -  gynekologie a porodnictví (obor splňuje požadavky příchodem týmu prof. MUDr. Roba a jeho spolupracovníků), obor ORL (prof. MUDr. Astl, doc. MUDr. Chovanec) a obor kardiologie (prof. MUDr. Widimský, prof. MUDr. Gregor, prof. MUDr. Moťovská a další 4 habilitovaní pracovníci),



1. rozpočet fakulty nemůže být zatím dopracován, neboť fakulta nedostala konečná čísla z UK, lze předpokládat, že bude moci být předložen na květnové jednání AS 3. LF UK, finanční dotace by měla být o cca 8 mil. vyšší oproti loňskému roku, 



1. prodloužení akreditace oboru všeobecná sestra – bude řešeno v „Různém“.



Diskuze: nebyla



Závěr: 

AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí.





Ad 5)  Návrh DSP Kardiovaskulární vědy k projednání – prof. MUDr. Widimský



V projektu je zatím potvrzena účast LF Plzeň a 3. LF UK. Pravděpodobná je též účast 2. LF UK.

Doktorský studijní program Kardiovaskulární vědy je na mnoha prestižních evropských univerzitách (např. Oxford, Cambridge, Erasmova univerzita aj.), je to mezinárodně uznávaný typ doktorského programu.

Po realizaci tohoto doktorského studijního programu na UK, který má podporu pana rektora, je možné vstoupit v jednání se zahraničními univerzitami, a touto cestou posílit mezinárodní rozměr našeho výzkumu.

Pan rektor je navržen do oborové rady (biochemik).



Diskuze:  Sychra, děkan



Proč se nepřipojila 1. LF UK

Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Šedo preferuje zachovat biomedicínu beze změn a nemá

zájem, aby byl program na jejich fakultě realizován mimo biomedicínu. Právě kvůli

negativnímu postoji části preklinických pracovníků v koordinační radě biomedicíny je

pravděpodobné, že nový DSP bude mimo tuto KR – v rámci nově vznikající platformy

„lékařství, farmacie a zdravotnictví“.



Děkan 3. LF UK by rád viděl nový doktorský studijní program v rámci koordinační rady

biomedicíny, jednání budou pokračovat – podle informace z Kolegia rektora může být

doktorský studijní program i ve dvou platformách (KR) současně.



Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 3, písm. a) souhlasí

se zavedením nového doktorského studijnímu programu

„Kardiovaskulární vědy“.



Hlasování: 26, 0, 0.



Různé:



1.    prodloužení akreditace oboru všeobecná sestra PhDr. Svobodová, MUDr. Marx

– končí nám akreditace studijního programu všeobecná sestra, do začátku května musíme předložit na UK akreditační spis. V souvislosti se změnou kvalifikačních předpokladů došlo k poklesu zájmu a kvality uchazečů. V souladu s akreditačním předpisem UK o tomto rozhoduje Vědecká rada 3. LF UK po projednání v Akademickém senátu fakulty, který bere na vědomí informaci, že bude požádáno o prodloužení akreditace tohoto oboru.

Diskuze: 

Havrda: upřesnil, že zájem o denní studium oboru trvá, zájem o kombinovanou formu studia klesá.

AS bere na vědomí bez hlasování.



2. používání platového nádobí na fakultě - „Celosvětový problém masivního znečišťování plastovým odpadem“.



Doc. Trnka přeložil návrh usnesení: 

AS 3. LF UK si je vědom masivně narůstajícího problému plastového znečištění, a proto žádá děkana 3. LF UK o implementaci nařízení zakazujícího používání jednorázového plastového nádobí, příborů a kelímků ve fakultním bufetu a na akcích probíhajících v prostorách fakulty. Zároveň AS 3. LF UK žádá děkana 3. LF UK o zpracování strategie snižování množství plastového odpadu na 3. LF UK a a zavedení z ní vyplývajících opatření.



Doc. MUDr. Trnka zdůvodnil tento návrh množstvím plastového odpadu produkovaného zejména v bufetu, špatnou účinností recyklace a dramaticky negativními dopady plastového znečištění na globální životní prostředí.



Diskuze:

Doc. MUDr. Dlouhý, doc. MUDr. Trnka, prof. MUDr. Anděl, MUDr. Havrda, Doc. MUDr. Novák, prof. MUDr. Rychlík, Lauer, Sychra, Šubrtová



1. v bufetu, který neslouží jako malé občerstvení, ale v současnosti jako velká výdejna teplých jídel, není reálné bez stavebních úprav toto zajistit a po nájemci vyžadovat,

1. prostory jsou pronajaté, ve smlouvě je odstavec týkající se hygieny a možnosti kontroly ze strany pronajímatele, nicméně plastové nádobí je předmětem denního užívání, pronajímatel se nedopouští ničeho nelegálního, co bychom mohli zakázat, s nájemcem bude nutné dlouhodobě jednat a vytvořit mu k tomu náležité podmínky, neboť mu nelze něco jen tak nařídit a zakázat děkanem používání plastového nádobí,

1. přestat s používáním plastového nádobí na menších jednáních, např. na poradách, a postupně tento trend rozšiřovat,

1. plasty jsou škodlivější při používání teplé kuchyně, uvolňují více škodlivých látek,

1. problematika zelené medicíny hýbe světem od roku 2010, fakulta by se měla k tomuto trendu přihlásit (nejdále jsou Holanďané, je to na každé fakultě),

1. řešením není nošení vlastních příborů apod.,

1. zkalkulovat a zvážit, zda používání vody se saponáty na mytí nádobí nebude škodit více,

1. studenti problematiku vnímají, je třeba zajistit, aby se recyklovalo vše, co je možné, nádobí z bufetu recyklovatelné není, 

1. student Ondřej Vejdělek bude promítat studentům film o znečišťování,

1. kde studenti na své akce získají zvýšené finanční prostředky pro neplasty.



Trnka:

1. nájemci jsou v našich prostorách, musejí se řídit našimi předpisy, byla by chyba říci, že to nejde,

1. nejedná se o schvalování předpisu, předkládám návrh usnesení – přihlášení se ke skutečnosti, že to fakulta vnímá jako problém,

1. nádobí (např. skleničky) se nemusí kupovat pro každou akci, ve výsledku tedy může být ekologické nádobí levnější než jednorázové,

1. bufet tuto změnu určitě zvládne, je to velká firma, může používat např. nádobí  omyvatelné, papírové či jiné, případně nabídnout odběr do vlastního nádobí (a zapůjčení omyvatelného nádobí za malý poplatek).





Z navrženého usnesení Akademický senát 3 LF UK hlasoval o následujícím znění:



Usnesení:

AS 3. LF UK si je vědom masivně narůstajícího problému plastového znečištění, a proto žádá děkana 3. LF UK fakulty o zpracování strategie snižování množství plastového odpadu na 3. LF UK a implementaci tohoto plánu.

Hlasování: 25, 0, 0.



3. Informace z AS UK – Sychra

1. byl schválen rozpočet UK, je pro nás mírně nepříznivý, ale dle předpokladu. Minulý měsíc se uskutečnila debata u kulatého stolu za účasti našich zástupců prof. MUDr. Moťovské a Tomáše Sychry, přítomen byl pan rektor, paní kvestora i pan kancléř. Kteří byli nakloněni ke změnám. Připomínky z kulatého stolu byly zpracovány do nové podoby principů a budou se projednávat na dalším jednání Ekonomické komise AS UK 18. dubna 2018 od 16,00 hodin v Modré posluchárně Karolina – kulatý stůl „Principy II“. K diskuzi jsou zváni všichni senátoři AS 3. LF UK, kteří budou mít čas, 

1. Byl schválen mimořádný finanční příspěvek na výstavbu kampusu Albertov a dostavbu kampusu v Hradci Králové (MEFARED 2),

1. Hodnocení výuky – fakulty hodnotí nejednotným způsobem, v návratnosti hodnocení se pohybujeme v dolní polovině fakult, způsob hodnocení ale máme propracován dobře.

1. Byla schváleno novelizace Opatření rektora č. 57/2017 „Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů“.

1. 

Diskuze:  nebyla



4. Pozvánka na Parník

Lauer – dne 15. 5. 2018 v 19,00 hodin, tématem je „svět filmu“.



5. III. ročník Vinohradské trojky

Lauer – 17. 5. 2018, všichni jsou zváni, trasa bude téměř shodná s tou loňskou, k mírným změnám dojde pouze v areálu nemocnice, vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován nemocnici Itibo v Keni. Novinkou bude závod běžeckých štafet z ústavů a klinik – budou se počítat časy tří nejrychlejších závodníků z každé kliniky či ústavu a následně bude vyhlášena nejrychlejší klinika nebo ústav.



6. Running With Those That Can’t  

PhDr. Svobodová – poděkování všem, kteří se zúčastnili s vozíkem a zařídili tak postiženým dětem a jejich rodičům zážitek z půlmaratónu. Je dobře, že akce dál „žije“ i po odchodu jejich zakladatelů z fakulty.



7. Návrhy možných změn a zlepšení ve výuce chirurgické propadautiky na Klinice plastické chirurgie  – doc. MUDr. Sukop

Přednosta kliniky se obrátil na studenty, aby se vyjádřili (nad rámec evaluace)  k praktickým studijním dovednostem, co jim připadá méně závažné a co jim naopak chybí, čemu by chtěli věnovat více času v rámci praktické i teoretické výuky. Nově získané prostředky v projektu OPVVV – vybudování laboratoře pro praktickou výuku a vzdělávání v plastické chirurgii a popáleninové medicíně by mohly v dalších letech významně přispět ke zlepšení praktických dovedností, a to nejen v rámci povinné výuky.







Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý  dne 
15. května 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. Radany Königové.







        					Mgr. et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.

                                                                                                   předseda AS 3. LF UK





Zapsala: Sádecká



Korektura: děkan,  Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer, Tomáš Sychra, doc. MUDr. Sukop, doc. MUDr. Trnka

12. 4. 2018












Č.j.  7/11 - 6 /2017 3. LF UK


Zápis z 2. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 10. ledna 2017 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 -  Doc. Votava

2.          Schválení programu, určení skrutátorů 
3.          Kontrola zápisu z 13. prosince 2016


4.
Informace děkana


5.
Evaluace výuky za letní semestr 2015/2016 – MUDr. Marx

6.
Disciplinární komise – noví členové 


Různé



Fotografování senátorek a senátorů na tablo AS 3. LF UK


Ad 1) Zahájení 


Jednání zahájil místopředseda Doc. MUDr. Votava.


Přítomno bylo 27 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: doc. MUDr. Toušek, Sychra.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. prosince 2016 


Doc. Votava připomenul některé body jednání z 13. prosince 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky. 


Závěr: 


Zápis ze dne 13. prosince 2016 byl schválen tichým souhlasem. 


Ad 4) Informace děkana   


· Informace o rezignaci prof. Kozáka na pozici proděkana z osobních důvodů,


· agendu prof. Kozáka převezme prof. MUDr. Widimský a děkan, 


· fakulta získala všechny projekty z programu PROGRES univerzity, děkan pohovořil o jednotlivých projektech včetně těch, v nichž fakulta spolupracuje s jinou fakultou, 


v současné době se iniciačnímu období věnuje prof. MUDr. Rokyta, po určité době bude koordinace PROGRESU přenesena na prof. MUDr. Šlamberovou.


· proběhly konkurzy na místa přednostů Ústavu hygieny a Ústavu metabolismu a diabetu – doc. Dlouhý a doc. Polák byli jedinými přihlášenými uchazeči.  Děkan bude s nimi před eventuálním jmenováním projednávat strukturu pracovišť a vizi do dalších let,

· pan rektor hovořil s děkanem o základních směrech vývoje fakulty, rektor je připraven podporovat výstavbu zamýšlených nových pracovišť. 

Diskuze: nebyla


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


Ad 5) Evaluace výuky za letní semestr 2015/2016  -  MUDr. Marx


Senátoři byli seznámeni MUDr. Marxem s výsledky evaluace, s počtem odevzdaných hodnocení, výsledky evaluace byly rozeslány přednostům a učitelům. 


Prezentace výsledků evaluace za letní semestr 2015/2016.


Problém s návratností, průměrný počet evaluací semestrálních za jeden předmět – je rovněž nízký


Počet předmětů v jednotlivých ročnících dle = účasti studentů – Čj, Aj.


Papírová evaluace měla návratnost vyšší než elektronická.


AS už neschvaluje zveřejnění evaluace na webových stránkách fakulty, je to již povinnost.


Změna hodnocení kvality výuky – nový předpis - Opatření rektora UK, bude to zásadní změna při i malém počtu hlasů odevzdaných evaluačních závěrů. MUDr. Marx seznámil přítomné s novými předpisy UK týkajícími se hodnocení výuky studenty bakalářského a magisterského studia, zajištění spolehlivosti hodnocení, požadovaného počtu obdržených hodnocení a jeho zveřejňování (anonymní hodnocení může být zveřejněno, pouze pokud je dosažen požadovaný minimální limit počtu hodnocení pro daný předmět/učitele. Neanonymní hodnocení pedagoga však může být zveřejněno i samostatně nezávisle na zmíněném minimálním limitu
). Nové předpisy může fakulta převzít doslova, případně vydat na jednotlivé činnosti své vnitřní předpisy. Na vnitřních předpisech pracuje evaluační komise.


Hodnocení doktorských programů


Hodnocení zabezpečení studia a podpůrných činností – zajišťuje UK, možnost organizace fakultou, ale na základě vnitřního předpisu.

Hodnocení studia absolventy organizuje UK po pěti letech, může i fakulta, ale musí mít vnitřní předpis.


Diskuze: Duška, Marx, děkan, Hugo, Megvinet, Trnka, Bankovská Motlová, Novák, Votava, Gürlich

 – vázat evaluaci na např. udělení zápočtu – buď bude student evaluovat nebo napíše, že evaluovat nebude,

- evaluační komise 3. LF UK bude pracovat na vnitřním předpisu, který by měl řešit rovněž nástroje ke zvýšení evaluovatelnosti,


– evaluace je důležitá pro obě strany, jak sdělil děkan, studenti se podílejí na činnosti fakulty, což přináší významné poznatky pro vedení fakulty – evaluace již přispěla k výměně některých zkoušejících, neboť jejich metody nebyly akceptovatelné. Vyvážená odpovědnost studentů – to jsou důležitá zjištění i pro učitele.  Důležitá je rovněž i ekonomická záležitost – odměny pramenící z výsledků evaluace.

Závěr:


AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci o evaluaci výuky za letní semestr 2015/2016 na vědomí.


Ad 6) Návrh děkana fakulty na složení Disciplinární komise 3. LF UK na období od 10. 2. 2017 do 9. 2. 2019


Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její ustavení (jako jediné komise) ukládá zákon o vysokých školách v platném znění, zákon též stanoví, že polovinu členů komise tvoří studenti fakulty a stanoví funkční období na 2 roky.


Počet členů je paritní, počet členů min. 6.  V uplynulém období zasedla jednou. V novém předpise jsou zpřísněny podmínky, komise se musí sejít do 30ti dnů, aby si zvolila předsedu.


Děkan fakulty předložil Akademickému senátu návrh na členy Disciplinární komise.

Diskuze: nebyla

Usnesení:


AS 3. LF UK 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 11. 2. 2017 do 10. 2. 2019 ve složení:

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., MUDr. David Marx, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D., 
David Lauer, Tomáš Sychra, Rachel White. 
Náhradníci: MUDr. Josef Fontana, prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., 

Yngve Leirfall, Anna Ouřadová.

HLASOVÁNÍ:   26, 0, 1.


Různé

· Studentský senátor Megvinet – propagační video – v březnu zamýšlejí studenti přinést na AS požadavek na finanční náročnost,


Prof. MUDr. Bankovská Motlová sdělila, že studenti nemají připraveno nic koncepčně, není obsah videa ani scénář, studenti řeší pouze technickou věc, a to je málo.

D. Megvinet na to zareagoval pár slovy ohledně možného nápadu na scénář, avšak diskuse nijak nepokračovala s ohledem na to, že to v tomto stavu není předmětem senátu. Koncept videa se bude řešit nejdříve mimo senát.


· Studentská senátorka Kantorová pozvala všechny přítomné na Reprezentační ples 3. LF UK, který se bude konat v pátek 10. března 2017 od 19:00 hodin v Národním domě na Vinohradech.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. března 2017 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


18. 1. 2017

Korektura:


Doc. MUDr. Votava, D. Lauer

� Dle „Navrhované znění Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy“ čl. 4 odst. 14 a 15 – viz http://www.cuni.cz/UK-7717.html






Č.j. 7/8 –  75/2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 17. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  11. prosince 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:                                                                                                         

1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 13. listopadu 2018


4.         Informace děkana 

5.
Výsledek hlasování per rollam – Podmínky pro přijímací řízení do nového doktorského programu „Kardiovaskulární vědy“ – Mgr. Vácha


6. 
Rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 – JUDr. Mužíková


7.
Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu – prof. MUDr. Šlamberová


8.
Evaluace doktorského studia – prof. MUDr. Šlamberová


9. 
Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská


10. 
Webové stránky pro projednávané dokumenty v Senátu – Metoděj Renza


Různé


Ad 1) Zahájení  


Přítomno bylo  18  senátorů,  senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavilo  ještě 6 senátorů, kteří se účastnili hlasování.


Předseda senátu seznámil senátory s nutnými či doporučenými změnami dnešního programu:


1. dnešního jednání se nemůže z důvodu pracovních povinností zúčastnit pan děkan,


2. dnešního jednání se nemůže zúčastnit z důvodu pracovních povinností prof. MUDr. Moťovská

3. zařazení bodu - schválení podmínek přijímacího řízení  bakalářského studijního oboru v prezenční formě studia  „Nutriční terapeut“,

4. zařazení bodu – udělení medaile 3. LF UK doc. MUDr. Václavu Janíkovi u příležitosti jeho životního jubilea,


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 


Závěr:


AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho změn a doplnění tichým souhlasem.


Skrutátory byli určeni:  



za pedagogickou komoru:  prof. MUDr.  Rosina

za studentskou komoru:  Daniel Dus

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. listopadu  2018


Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  13. listopadu – zejména :


· odsouhlasení materiálu „Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky“,


· žádost o akreditaci studijného oboru „Dentální hygiena“,


· zvolení MUDr. Josefa Fontany za zástupce fakulty do Rady vysokých škol.


Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 13. listopadu 2018, který obdrželi e-mailem,  připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 13. listopadu 2018  byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana   


Pan děkan se z dnešního jednání v důsledku jiných pracovních povinností omluvil. Informace podá na lednovém jednání AS 3. LF UK.


Ad 5)
  Výsledek hlasování per rollam – Podmínky pro přijímací řízení   do nového doktorského programu „Kardiovaskulární vědy“ – Mgr. Vácha


Hlasování per rollam proběhlo v termínu   17. 11.  do 25. 11. 2018.


Výsledek hlasování:   23, 0, 9.                            

Usnesení:   

Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, písmeno e) podmínky pro přijímací řízení do nového doktorského programu „Kardiovaskulární vědy“.



Diskuze: nebyla

Hlasování v sále:  22, 0, 0.


Ad 6)
  Rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 – JUDr. Mužíková


Dne 12. 11. 2018 bylo schváleno rozšířeným kolegiem rektora rozdělení výsledku


hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2017 s tím, že podíl k rozdělení do fondů 3. LF


UK  činí 1 729 278,42 Kč. Ve smyslu Statutu UK a Opatření rektora č. 47/2015 podala


paní tajemnice k vyjádření senátorům následující návrh:


Výsledek hospodaření k rozdělní za rok 2017 bude v plné výši 1 729 278,42 Kč přidělen


fondu reprodukce investičního majetku.


Prostředky tohoto fondu mohou být použity ve smyslu Statutu UK k pořízení  


dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, k financování oprav nebo udržování


dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo k převodu do fondu rezervního a


fondu provozních prostředků.


Diskuze: nebyla


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK schvaluje s čl. 10, odst. 1, písmeno c) Statutu 3. LF UK  


předložené rozdělení výsledku hospodaření roku 2017 a převedení do fondu


reprodukce investičního majetku.


Hlasování:   22, 0, 0.


Ad 7) Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu – prof. MUDr. Šlamberová


Klasické studium, stále se studenti přijímají stejným způsobem, nic se v přijímacím řízení nezměnilo. Prof. MUDr. Šlamberová seznámila senátory s podmínkami a postupem při přijímacím řízení.


Do budoucna bude nutné provádět hodnocení bodové. V letošním roce proběhne přijímací řízení bez bodového hodnocení, hodnocení je pouze uspěl či neuspěl.


Diskuze:  Hugo: zda je v řešení rozsah pracovního úvazku u doktorandů.

Prof. Šlamberová:  bude řešeno.

Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK schvaluje s čl. 10, odst. 1, písmeno e) Statutu 3. LF UK  


Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu.

Hlasování:  23, 0,0.


Ad 8)  Evaluace doktorského studia – prof. MUDr. Šlamberová

Prof. MUDr. Šlamberová seznámila senátory s grafickým zpracováním evaluace doktorského


studia, kterého se zúčastnilo 70 studentů. Na grafech prezentovala jednotlivá procentuální


stanoviska studentů - např. nastavení systému hodnocení, vyhodnocení dotazníků, hlavní


závěry a návrh kroků do budoucna apod.


Diskuze: 


Renza – zda se objevil zjevný výkyv v odpovědích, např. v některém ročníku, a zda probíhá takováto evaluace i na jiných lékařských fakultách.


Prof. MUDr. Šlamberová:  jsme určitě jedni z prvních, v budoucnu to bude povinné pro všechny.


Co se týká rozdělení podle jednotlivých ročníků apod., to zatím nebylo rozpracováno a sledováno, bude to podrobeno dalšímu šetření a zpracování.


Závěr: 


Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předloženou evaluaci doktorského studia.

Ad 9)  Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská


Prof. MUDr. Moťovská se z jednání omluvila z důvodu pracovních povinností časově


kolidujících s jednáním senátu.

Ad 10) Webové stránky pro projednávané dokumenty v Akademickém   senátu 3. LF UK  – Metoděj Renza


Metoděj Renza a MUDr. Kostrhun představili připravený program pro zveřejňování všech materiálů Akademického senátu pro senátory, do něhož by měli senátoři přístup a mohli by si materiály z tohoto webu tisknout.


Byla by zveřejněna všechna jednání AS 3. LF UK, na stránku bude společný přístup přes CAS.                           


CAS – as.lf3.cuni.cz


Diskuze: 


Prof. MUDr.. Rychlík – zveřejňování by mělo být časově omezeno na několik dní před zasedáním senátu.


Mgr. Vácha – materiály, které jsou zařazovány do jednání mimořádně narychlo jako např. dnes z důvodu obdržení schválení z RUK včera, bude jejich eventuální zařazení do programu diskutováno těsně před zasedáním.


MUDr. Kostrhun vysvětlil zamýšlený postup při změnách a opakovaných projednáváních téhož materiálu v doplňovaných formách zveřejňování.


Závěr:


Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí prezentaci webových stránek pro


projednávané dokumenty v Akademickém senátu 3. LF UK.


Ad 11)  Udělení medaile 3. LF UK doc. MUDr. Janíkovi k jeho životnímu jubileu


Uvedl Mgr. Vácha. Kolegium děkana a Vědecká rada 3. LF UK schválila udělení medaile


doc. MUDr. Janíkovi u příležitosti jeho životního jubilea. Akademickému senátu je toto


předloženo na vědomí.


Diskuze: nebyla


Závěr:


Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí udělení medaile 3. LF UK panu doc. MUDr. Václavu Janíkovi, CSc. u příležitosti jeho životního jubilea.


Ad 12) Schválení podmínek přijímacího řízení  bakalářského studijního oboru v prezenční formě studia  „Nutriční terapeut“ pro akademický rok  2019/2020 – doc. MUDr. Dlouhý, MUDr. Marx, doc. MUDr. Rambousková

Doc. MUDr. Dlouhý poděkoval senátorům za zařazení tohoto bodu do programu. Bakalářský studijní program byl akreditován 31. 10. 2018, podmínky pro přijímací řízení podepsal pan rektor 10. 11. 2018.  Proto nebylo možné předložit materiál senátorům dříve.


Přijímací zkouška bude dvoukolová, v první řadě bude písemný test z biologie a chemie – celkem 60 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Vždy 4 možné odpovědi, jedna z nich správná. Celkem je možné dosáhnout 60ti bodů.


Rozsah požadovaných znalostí z předmětů odpovídá učebním osnovám na středních školách.


Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků 1. kola přijímací zkoušky.


V druhém kole půjde o interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 25.


Garantem oboru bude doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.


Diskuze:


Dus – jaký je očekáván počet zájemců?


Doc. MUDr. Rambousková:  na 1. LF UK je to desetinásobek, zájem je veliký.


Usnesení:


AS 3. LF UK v souladu s ustanovením § 27, odst. 1, písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasí s předloženými Podmínkami pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářského studijního programu Nutriční terapie v prezenční formě studia.


Hlasování:  24,0,0.


Různé:


· pozvání na vánoční koncert 13. prosince 2018, v kostele Sv. Jana Nepomuckého, Praha 1, Hradčany,


· poděkování TRIMEDu za organizaci velmi zdařilé Mikulášské besídky spojené s nadílkou.


Na závěr jednání předseda Mgr. Vácha popřál všem přítomným krásné prožití vánočních svátků.


Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
8. ledna 2019 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.


.









Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.










 předseda AS 3. LF UK


Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  D. Lauer


Zapsala:  Ing. Sádecká


13. 12. 2018



Č.j. 7/8 – xxx/2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 22. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  8. října 2019 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:                                                                                                         

1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 11. června 2019

4.         Informace děkana


5.         Svěření nemovitosti parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3 k.ú. Vinohrady (tzv. budova B) do správy 3. LF UK –  prof. MUDr. Widimský/v zastoupení proděkan MUDr. Marx


6. 
Informace o nových přednostech klinik - prof. MUDr. Widimský/v zastoupení proděkan MUDr. Marx


7.         Informace o Simulačním centru – doc. MUDr. Duška


8.         Udělení pamětních medailí 3. LF UK prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.  a MUDr. 
            Pavlu Březovskému, MBA – prof. Džupa


9. 
Dopis od lékařů II. interní kliniky – Dr. Vácha


10.       Schválení členů volební komise pro volby do Akademického senátu na období 2019 - 
            2022 – Dr. Vácha


Ad 1) Zahájení  


Přítomno bylo 20 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavilo ještě 5 senátorů, kteří se účastnili hlasování.


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu dnešního jednání. Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Závěr:


AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem.


Skrutátory byli určeni:  
za pedagogickou  komoru:  doc. MUDr. Trnka

za studentskou komoru:      Alžběta Kantorová

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. června  2019


Mgr. Vácha připomněl body jednání ze dne 11. června – zejména:


-  Cenu Margaret Bertrand za rok 2018 získal student Jan Drozd,   


-  Vyhlášení voleb do AS 3. LF UK 2019 – 2022  na funkční období 1. 12. 2019 – 

    30. 11. 2022,

-  Podmínky pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2020/2021.

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu ze 11. června 2019, který byl zveřejněn na webu 
AS 3. LF UK, připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 11. června 2019 byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana  - prof. MUDr. Widimský


Informace děkana prezentoval proděkan MUDr. Marx.

Vlastnictví  budovy SZÚ:


-  od 17. 7. 2019 je platným vlastníkem budovy + pozemku UK.


    Posledním formálním krokem, abychom se o budovu mohli starat, je souhlas AS 3. LF
    UK.


    V rámci rekonstrukce  v roce 2020 budou v budově učebny, prostor pro studentské
    spolky, studijní oddělení a dále je tam velký prostor v suterénu – lze jej využít jako 
    např. spisovnu, případně posilovnu atd.   


Noví přednostové od 1. 10. 2019


     k 1. 10. 2019 byli na základě výběrových řízení byli jmenováni  přednostové 
     společných pracovišť 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice:

· Neurologická klinika 3.LF UK a TN: doc. MUDr. Robert  Rusina, Ph.D.

· Klinika revmatologie a rehabilitace 3.LF UK a TN: MUDr. Petr Kopsa

· II. interní klinika 3.LF UK a FNKV: prof. MUDr. Ivan Rychlík


· Ústav laboratorní diagnostiky: doc.  MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

· Klinika dětí a dorostu: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Pozitivní vývoj hospodaření fakulty

– navýšily se prostředky na nákup materiálů pro výuku, materiálů a služeb – kromě toho
   vyplatila fakulta další čtvrtletní odměny,


    Klinikám a ústavům byl umožněn nákup spotřebního materiálu či služeb v souvislosti 
    s výukou ve 2. pololetí 2019 nad rámec dříve přidělených limitů.


    Vývoj umožnil vedle pravidelných výkonnostních odměn (za publikační aktivitu a za  
    výuku) i čtvrtletní odměny – rozdělení odměn v kompetenci přednostů.


Důležité termíny 3.LF pro akademický rok 2019-20


27. 9. 2019       zlatá promoce absolventů 1969


  1. 10. 2019     porada přednostů

11. 10. 2019     imatrikulace 3. LF UK (9,00 hodin)

25. 10. 2019     promoce bakalářské (Bc.)


  5. 11. 2019     promoce magisterské (MUDr.)


  5. 11. – 6. 11. 2019  volby do AS 3. LF UK


  8. – 9. 2019     výjezdní zasedání 3. LF UK (Tábor)


15. 11. 2019     30. výročí 17. listopadu na 3. LF UK


  2. 3. 2020        porada přednostů


  1. 6. 2020        porada přednostů

Změny v doktorském studiu s cílem zvýšit jeho úspěšnost  (Opatření děkana 5/2019), prezentovala prof. MUDr. Šlamberová:

Pozitivní motivace pro včasné a úspěšné dokončení:


· Odměny pro školitele


· Mimořádná stipendia pro studenty (žádat již před obhajobou, aby bylo možno vyplatit ihned po úspěšné obhajobě – později pak již nelze !)

Negativní motivace:


· Častější hodnocení „C“ s následným ukončením studia na konci 1. ročníku pro doktorandy, kteří v 1. roce studia nesplní požadavky a nepřesvědčí o svém hlubokém zájmu.  Výběr ze tří možností – zkouška z AJ, článek v časopisu, třetí je  kurz metodologie (pro nemediky jej vede MUDr. Bernášková).

Prevence plagiátorství


· 15/2019: O porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací


· 16/2019: Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací


· Meziuniverzitní databáze:  Theses.cz (MUNI)


· Mezinárodní databáze: Turnitin

Předpisy musíme zavést i na fakultě,  směrnice děkana bude manuálem, co student musí udělat za kroky, aby se nejednalo o plagiát.

Konce akreditace těchto oborů:

V roce 2019 končí akreditace těmto oborům:


· Dermatovenerologie


31. 8. 2019


· Patologie



             31. 8. 2019


· Lékařská fyziol. a patol. Fyziologie 
30. 11. 2019


· Psychiatrie



             30. 11. 2019


· Chirurgické obory


             30. 11. 2019


· Hygiena, preventivní lék. a epidem.
30. 11. 2019


V roce 2020 končí akreditace těmto oborům:


· Anatomie, histologie a embryologie
31. 1. 2020


· Pediatrie



              31. 7. 2020


Dermatologie –           31. 8. 2019,


Patologie – 
              31. 8. 2019


Nové akreditace pro HŘ a JŘ

Udělení nových akreditací a reakreditací:


· Gynekologie a porodnictví

do 17. 4. 2029


· Otorinolaryngologie


do 17. 4. 2029


· Kardiologie



do 5. 6. 2029


· Dermatovenerologie

do 11. 8. 2024


· Patologie



do 15. 9. 2029


· Lékařská fyziol. a patol. fyziologie
do 15. 9. 2029


Stav dalších reakreditací:


· Psychiatrie



NAÚ (komise od 17. 6.)


· Chirurgické obory


NAÚ (komise od 25. 7.)


· Hygiena, prevent. lék. a epidemiol.
NAÚ (komise od 19. 9.)


· Pediatrie

  
pro NAÚ schváleno VR 3. 10. 2019.

Projekt MŠMT „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult VVŠ – roky 2020 – 2026

Rekonstrukce budovy B – 1. fáze – bez zásadních stavebních změn, ve druhé už ano.


1) Klimatizace a vzduchotechnika Budova A


2) Rekonstrukce Budovy B


3) Rekonstrukce schodiště Ke Karlovu 4


4) Laboratoř neuro-autoimunitních onemocnění


5) Radioizotopová laboratoř

Rekonstrukce Budovy B 

· První fáze – realizace 2020 (úprava vnitřních prostor pro účely výuky a studia, zřízení studoven, případně seminárních místností, úprava exteriéru).

· Druhá fáze – nástavba a přístavba budovy dle limitů území.

· Zpracovávání prvotní studie možností a limitů rozvoje Budovy B.

· Realizace: 2020 – 2026.

Kniha „Lidé 3.LF UK“

· Publikace má představit 3. LF UK prostřednictvím „jejích lidí“.

·  Včera – dnes – zítra.

· Část DNES.

· Přednostové ústavů a klinik.

· 3 strany informací + foto.

Slavnostní zasedání akademické obce 15. 11. 2019 v 16:00 hodin v prostorách děkanátu.

Beseda s hlavními protagonisty sametové revoluce na naší fakultě


Prof. Höschl , MUDr. Roithová, Doc. Svoboda, MUDr. Šoltys, Kapela NÚDZ s doc. Zachem

Pozvánka na akci Boston meets Prague – Jonášova posluchárna, 9. 10. 2019 

Diskuze nebyla.


Závěr:  

Akademický senát 3. LF UK bere informace děkana na vědomí.


Ad 5)  Svěření nemovitosti parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3 
k.ú. Vinohrady (tzv. budova B) do správy 3. LF UK –  prof. MUDr.

Widimský/v zastoupení proděkan MUDr. Marx

Viz informace děkana.


Diskuze: nebyla

Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10), odst. 1), písm. a)  Statutu 3. LF UK Svěření 


nemovitosti parc. č. 3986/1, parc. č. 3986/3 k.ú. Vinohrady (tzv. budova B) do


správy 3. LF UK.

Hlasování:    24, 0, 0.

Ad 6)   Informace o nových přednostech klinik - prof. MUDr. Widimský/
    v zastoupení proděkan MUDr. Marx

Viz informace děkana.


Diskuze: nebyla

Závěr:  

AS 3. LF UK bere na vědomí informaci děkana o obsazení funkce přednostů  společných klinik 3. LF UK a TN.

Ad 7)    Informace o Simulačním centru – doc. MUDr. Duška

Po schválení podstatné změny se zásahem do právního aktu řídícím orgánem bylo schváleno (ex ante) a vyhlášeno nadlimitní výběrové řízení na vybavení centra s uzávěrkou nabídek 5. listopadu. Simulační centrum bude lokalizováno ve 2. patře v prostorách bývalé úložny a ve výukových prostorách FNKV bude 7 satelitních center - blíže ke studentům, při jejichž vybavování bylo po většině  vyhověno požadavkům jednotlivých klinik. Stavební úprava centrální simulační místnosti na děkanátu bude ukončena do konce října, zprovoznění je v plánu od letního semestru.  

Diskuze nebyla.

Závěr:  


AS 3. LF UK bere na vědomí informaci  doc. MUDr. Dušky o Simulačním centru na 


3. LF UK a FNKV.


Ad 8)  Udělení pamětních medailí 3. LF UK 
             prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.  a MUDr. Pavlu Březovskému, 
             MBA – prof. Džupa

Návrh předkládá pan děkan, oba  jmenovaní se výraznou měrou zasloužili o přípravu vedoucí k realizaci převodu budovy B na Univerzitu Karlovu. Převod budovy a pozemků byl vyřešen jako transakce ve veřejném zájmu.

Diskuze: nebyla

Závěr:


Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání


souhlasí  s udělením pamětní medaile 3. LF UK a pamětního listu prof. MUDr.


Věře Adámkové, CSc.  a MUDr. Pavlu Březovskému, MBA.

Hlasování:  25, 0, 0.

 Ad 9)    Dopis od lékařů II. interní kliniky – Dr. Vácha

30. 9. 2019 byl předán Mgr. Váchovi dopis lékařů II. Interní kliniky – proti záměru slučování  I. a II. interní kliniky, které v současné době vede prof. MUDr. Rychlík, podle nich jde o nekoncepční řešení. Dopis je na webu.

Diskuze:  


Prof. MUDr. Rychlík k situaci sdělil, že prof. MUDr. Kršek odešel  nečekaně, bylo potřeba řešit koncepci interního lékařství FNKV. K řešení stavu byla ustavena  komise (děkan, ředitel FNKV doc. MUDr. Grill, + lékaři), komise jednala v průběhu celých prázdnin, pan děkan shrnul závěry začátkem září – komise doporučila sloučení klinik,  současně byl vyhlášen konkurz na přednostu II. interní kliniky, Do konkurzu se přihlásil prof. MUDr. Rychlík a zvítězil v něm.

Prof. MUDr. Anděl sdělil, že  byl členem této komise a podle něho slučování nemá žádný důvod. Nebyly k tomu žádná data, ani z vědy ani z výuky a komise mohla pracovat déle. To nebylo zohledněno. 

Nejsložitější, co čeká prof. MUDr. Rychlíka, je zcela jiná koncepce obou klinik, Stávající koncepce se budovala asi přes dvacet let, zejména mladší lékaři kliniky se obávají, že zmizí granty a další, je potřeba o tom diskutovat a dívat se na celý proces z hlediska péče o pacienty, ale i na podmínky pro vědu a výzkum a prácí lékařů.

Doc. MUDr. Trnka:  jde o komplikovanou záležitost – navrhuje přesunout to na další jednání, pozvat zástupce pisatelů dopisu. Předsednictvo senátu se seznámí se vším a pokusí se vypracovat nějaké stanovisko, pan děkan by se měl vyjádřit.


Prof. MUDr. Rychlík – doporučuje zeptat se odpůrců sloučení klinik za měsíc, zda trvají na obsahu svého dopisu, s personálem mluví dostatečně, vyjadřuje naději, že mladí lékaři změní stávající názor.

Závěr:  


AS 3. LF UK bere na vědomí informace uvedené v dopise lékařů II. interní kliniky přednesené Mgr. Váchou a příspěvky diskutujících.  


Ad 10)  Schválení členů volební komise pro volby do Akademického senátu na období 2019 - 2022 – Dr. Vácha

Dobrovolníci do volební komise na volby do Akademického senátu 3. LF UK

Pedagogická komora


1. MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D., Ústav histologie a embryologie


2. doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.,  Ústav fyziologie


3.  RNDr. Ivana Petríková, Ph.D., Ústav fyziologie



4.  doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské 
      informatiky


5.  MUDr. Eva Lahodová, Ústav jazyků


6.  MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika


Studentská komora


1.  Jiřina Martinů, 2. ročník, všeob.


2.  Tadeáš Brabec, 4. ročník, všeob.


3.  Martin Macháček, 2. ročník, všeob.


4.  Anna Krejčová - individuální studijní plán (meziročník mezi 1. a 2.
      ročníkem, všeob.)


5.  Lucie Hrubá - 1. ročník, všeob.


6.  Vadim Kablukov - 1. ročník, všeob.


7.  Veronika Koudelková – 3. ročník, všeob.


8.  Michal Pancák – 2. ročník, všeob.


9.  Eliška Máchová – 1. ročník, nutriční terapie           

Diskuze: nebyla

Usnesení:


AS 3. LF UK schvaluje jména členů volební komise pro volby do A 3. LF UK na období 2019 – 2022 v souladu s předloženým seznamem jmen.

Hlasování:  24, 0, 0.



Různé

1.

Doc. MUDr. Trnka – UK podepsala partnerskou smlouvu s firmou Home Credit – hlavní partner UK a zároveň se obě strany zavazují vyhnout se krokům, které by mohly poškodit obě strany.


To jde proti akademickým svobodám – bude se tím zabývat  AS UK, neboť tento krok pana rektora nebyl se senátem konzultován.

MUDr. Havrda- UK vydá prohlášení, UK nelimituje právo pracovníků, pokud někde prezentují svůj názor, pokud vedení univerzity potřebuje dát najevo, že to není oficiální názor univerzity


Prof. MUDr. Anděl- stanovisko Vědecké rady – může přijmout své stanovisko, potom už to není názor jednoho člověka, ale určité sekce univerzity.

Prof. MUDr. Toušek  – byla tato záležitost projednána v AS UK?


MUDr. Havrda  – nebyla.


Senátor Renza – už jsme podali žádost, aby tato skutečnost byla zařazena na jednání AS UK.

Senátoři se dohodli, že se tomuto tématu budou věnovat na příštím zasedání AS 3. LF UK.

2.

Doc. MUDr. Duška – vyjádřil poděkování pí Radce Tiché – za organizování letní školy, kterou bude příští rok organizovat Kodaň.

3.


Mgr. Vácha -  vyzval senátorky a senátory k účasti na posledním jednání AS 3. LF UK ve stávajícím složení, které se bude konat v listopadu po volbách do AS 3. LF UK a po výjezdním zasedání.


Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
12. listopadu 2018  od  14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.


.










Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.










      předseda AS 3. LF UK


Korektura:  Mgr. Vácha, David Lauer, doc. MUDr. Votava, doc. MUDr. Duška


12. 10. 2019


Č.j. 7/8 – 68/2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  9. října 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:                                                                                                         

Program:                                                                                                         

1.
Zahájení 


2.
Schválení programu, určení skrutátorů


3.
Kontrola zápisu ze dne 12. června 2018


4.         Informace děkana


5.
Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program biochemie a 
              patobiochemie, biochemistry and pathobiochemistry v rámci institucionální 
              akreditace pro oblast vzdělávání na 3. LF UK – výsledek hlasování per rollam – 
              Mgr.Vácha
6.     Modifikovaná verze Podmínek přijímacího řízení na 3. LF UK – MUDr. Marx, 
              výsledek hlasování per rollam. Potvrzení Akademickým senátem  –  Mgr. Vácha

7. 
Návrh na zřízení společného pracoviště 3. LF UK a TN – „Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. Widimský


8.
Návrh na zřízení Katedry patologie 3. LF UK – prof. MUDr. Widimský


9.
Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Neurologická klinika 3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. Widimský


10.      Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Interní  klinika 3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. Widimský


11.       Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Urologická  klinika 3. LF UK a TN“– prof. MUDr. Widimský


12. 
Návrh na přejmenování pracoviště v Nemocnici na Bulovce z Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie na Kliniku pneumologie – prof. Widimský


13. 
Udělování pamětních medailí – prof. MUDr. Džupa


14. 
Nominace zástupce fakulty do Rady vysokých škol pro funkční období 2018 – 2020 – Mgr. Vácha (MUDr. Josef Fontana)


15. 
Výuka fyzioterapie v Karlových Varech – Mgr. Vácha


Různé


Karlovy Vary – fyzioterapie


Beánie 2018


Ad 1) Zahájení  


 Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.   


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 


Předseda senátu oslovil senátory s požadavkem zařadit do programu dnešního jednání jako:

bod 16) - návrh na člena VR 3. LF UK nového ředitele SZÚ MUDr. Pavla Březovského, MBA místo odstupující Ing. Sosnovcové, bývalé ředitelky SZÚ,

bod č. 17) – posunutí termínu účinnosti vnitřního předpisu „Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK“ 


Senátoři nevznesli k navrženému programu dnešního jednání AS 3. LF UK žádné připomínky a doplnění programu odsouhlasili tichým souhlasem.


Diskuze:  nebyla

Závěr:


AS 3. LF UK schválil navržený program jednání včetně jeho doplnění o body 16 a 17 tichým souhlasem.


Skrutátory byli určeni:  
za pedagogickou komoru:  Doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.


za studentskou komoru:  Jakub Slezák


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. června  2018


Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  12. června 2018 – zejména :


· informaci, že Asociace děkanů LF získala vyšší finanční příspěvek od státu,


· program „nábyteček“,


· vybudování Centra vzdělávání (odhlasováno v červnu).


Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 12. června 2018 připomínky.


Závěr:  


Zápis ze dne 12. června 2018  byl schválen tichým souhlasem.  


Ad 4) Informace děkana   


- 
 poděkování všem členům Kolegia, scházeli se během prázdnin, Kolegium děkana    
 pracuje jako soudržný tým,


-
příspěvek MŠMT pro LF 2018, vládní program 2019 - 2020 (letos fakulta získala 17,1 mil. Kč, 

              pro příští rok má fakulta předběžně přislíbeno 56 mil. Kč – na rozvoj výuky studentů v českém kurikulu, stabilizace mezd a posílení mezd vyučujících v teoretických oborech,



 -
strategie – v srpnu bylo připraveno k přijetí 24 nových pedagogů, posílily se
             hlavně teoretické obory, navýšení mezd v teoretických oborech, cílem je získávat 
             mladé učitele,


změny přednostů ústavů a klinik 


-
1. dubna  2018 – nastoupil MUDr. Jiří Borovec  po doc. MUDr. Evě Gojišové - 
              Klinika stomatologie,
             


-            v červnu nastoupila jako přednostka Radioterapeutické a onkologické kliniky  
             doc. MUDr. Renata  Soumarová, Ph.D. (místo doc. MUDr. Martiny Kubecové, Ph.D.),
      


·  od 1. 9. 2018 je přednostou Ústavu patologie doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.,


 v současné době absolvuje profesorské řízení,  


· výměna přednosty Ústavu jazyků – po doc. PhDr. Jany Přívratské, CSc.  nastoupí PhDr. Petr Honč, Ph.D.,


· ekonomika, finance, mzdy - mzdová politika fakulty,


· simulační centrum – projekt OPVVV, byl podán v roce 2017 – primář  dr. Stern, MUDr. Marx, Ing. Kessler – rezignovali na další vedení projektu. Vedením projektu byl ustaven dr. Sýkora. Po několik dnech dr. Sýkora rezignoval vzhledem ke stavu projektu.


V současné době se snažíme projekt „zachránit“,  byl vytvořen krizový tým – děkan, MUDr. Marx, doc. MUDr. Duška, tajemnice fakulty JUDr. Mužíková. Je  nový realizační tým, který povede doc. MUDr. Duška,

- 
nezahájení studia fyzioterapie v Karlových Varech -  k přijímacím zkouškám se dostavilo jen 41 uchazečů, pouze dva z nich vyhověli požadavkům přijímacích zkoušek na 3. LF UK.  Pro příští rok nebude vypsáno přijímací řízení, vedení fakulty se domnívá, že už potřetí to nemá  smysl, protože by to dopadlo podobně. O postoji pro další roky se jedná,

-
změna v kompetencích proděkanů – odpovědnost za rozvoj převezme doc. MUDr.  Polák, který zatím bude nadále odpovědný i za zahraniční vztahy, doc. MUDr. Dlouhý bude garantem specializačního vzdělávání, 

-
změna ve Vědecké radě 3. LF UK -  odstoupila bývalá ředitelka SZÚ Ing. Sosnovcová, místo ní by měl usednout ve Vědecké radě 3. LF UK nový ředitel SZÚ 
dr. Březovský – viz jeden z bodů programu dnešního jednání,


-
zásady udělování finanční podpory na výzkum Donatio Facultatis Medicae Tertiae pro doktorandy -  snaha motivovat finančně mladé absolventy fakulty a podporovat začátek kariéry nejnadanějších studentů doktorského studia,


-
zřízení společných pracovišť s Thomayerovou nemocnicí – viz body dnešního jednání,


-
přejmenování Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a NNB na Kliniku pneumologie 3. LF UK a NNB,  neboť se hrudní chirurgie na pracovišti nerealizuje, nový název je výstižnější ke skutečné  činnosti kliniky,


· přejmenování Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a NNB na Kliniku infekčních nemocí 3. LF UK a NNB  (parazitární a tropické nemoci jsou obsaženy v názvu Klinika infekčních nemocí),

· poděkování doc. MUDr. Arenbergerové  za realizaci setkání absolventů, 


-
děkan informoval o splnění úkolu z jarního jednání AS ohledně používání plastů na fakultě: na jednáních kolegia děkana a dalších fakultních orgánů jsou plastové nádoby nahrazovány, v bufetu v přízemí byly plasty již zcela nahrazeny recyklovatelným nádobím,

-
výjezdní zasedání v Táboře – 11. a 12. listopadu 2018, senátoři jsou zváni.


Diskuze: nebyla


Závěr:


AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.


Ad 5) Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program
biochemie a patobiochemie, biochemistry a pathobiochemistry v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání na 3. LF UK – výsledek hlasování pero rollam – Mgr. Vácha


Ve dnech 14. 6. až 25. 6. 2018 byl metodou per rollam hlasováno  usnesení ve znění:


„Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. h) Statutu 
3. LF UK žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program biochemie a patobiochemie, biochemistry and pathobiochemistry v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání na 3. LF UK.


Výsledek hlasování per rollam:  20, 1, 11.


Akademický senát hlasoval o bodu č. 5):   25, 0, 1  (další senátoři se dostavili po začátku jednání).

Ad 6)  Modifikovaná verze Podmínek přijímacího řízení na 3. LF UK – MUDr. Marx, výsledek hlasování per rollam. Potvrzení Akademickým senátem  –  Mgr. Vácha


             
Ve dnech 20. 6. až 26. 6. 2018 byl metodou per rollam hlasováno usnesení:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s ustanoveními §27, odst. 1, písm. e)  zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasí s Podmínkami pro přijímací řízení na 3. LF UK  pro akademický rok 2019/2020.


Výsledek hlasování per rollam:  25, 0, 7 senátorů nehlasovalo.


Akademický senát hlasoval o bodu č. 6):     26, 0, 0.


Ad 7) Návrh na zřízení společného pracoviště 3. LF UK a TN – „Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. Widimský


Koncepce Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice předložená doc. MUDr. Matějem:

Oddělení patologie a molekulární medicíny TN je funkční pracoviště zaobírající se rutinní diagnostikou v oboru bioptické, cytologické a autoptické činnosti, ale i postgraduální výukou a vědecko-výzkumnou činností. Je relativně moderně vybaven přístrojově v rámci standardní diagnostiky, disponuje molekulárně –patologickou a imunologickou laboratoří. Součástí oddělení je Národní referenční laboratoř pro diagnostiku lidských prionových nemocí a Centrum pro diagnostiku a studium neurodegenerativních onemocnění s celorepublikovou působností. 


Personální obsazení oddělení je v ohledu diagnostiky relativně uspokojivé pro běžný provoz, lékaři se účastní pregraduální výuky na 3. a 1. LF UK jako externí vyučující. Suboptimální je věkové rozložení pracovníků.


Z hlediska vědecko-výzkumného probíhá školení 3 postgraduálních studentů, pracovníci oddělení úspěšně řešili a řeší grantové projekty. 


Cíle vzniku a rozvoje pracoviště:


1. Rutinní diagnostická praxe. 


2. Výuka.

3. Vědecko-výzkumná činnost.

4. Personální rozvoj.

Diskuze:


Jak to bude s funkcí přednosty společného pracoviště:


Prof. MUDr. Widimský: bude samozřejmě vypsáno výběrové řízení na pozici přednosty ústavu, není vyloučeno, že přednostou obou fakultních ústavů bude týž odborník. Katedra bude oba ústavy zastřešovat, výuka bude spojená, výzkum bude realizován společně, po stránce nemocniční to bude odděleno.


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF UK se zřízením společného pracoviště Ústavu patologie a molekulární medicíny 
3. LF UK a TN.


Hlasování:  27, 0, 0.


 Ad 8)  Návrh na zřízení Katedry patologie 3. LF UK – 
prof. MUDr. Widimský


Prof. MUDr. Widimský informoval senátory v předem zaslaném materiálu o situaci po nečekaném odchodu doc. MUDr. Jiráska z funkce přednosty Ústavu patologie, výběrovém řízení, z něhož vzešel vítěz doc. MUDr. Matěj, který působí též jako primář Ústavu patologie a molekulární medicíny TN. 


Pan doc. MUDr. Matěj předložil koncepci úzké spolupráce obou ústavů, což umožní zvýšení kvality výuky i zlepšení výzkumných výsledků. Kolegium děkana jeho koncepci plně podporuje, a proto je tento návrh předkládán Akademickému senátu 3. LF UK k vyjádření. 


Pokud AS 3. LF UK vysloví souhlas s tímto návrhem, pan děkan předpokládá následně podle č. 20, odst. 2 - 3 Statutu 3. LF UK zřídit Katedru patologie 3. LF UK jakožto koordinující jednotku zastřešující výuku a výzkum na obou ústavech patologie. 


Podle přesvědčení pana děkana se znalostí odborné erudice, pracovitosti a morálních vlastností doc. MUDr. Matěje není pochyb o tom, že obě pracoviště doc. MUDr. Matěj dobře zvládne.


Závěr:


Akademický senát 3. LF UK bere informaci děkana o zřízení Katedry patologie 
3. LF UK na vědomí.


Návrh na zřízení společných pracovišť s Thomayerovou nemocnicí – body 9, 10, 11:


Cílem rozšíření spolupráce s Thomayerovou nemocnicí je zlepšit úroveň praktické výuky v klinických oborech tak, aby zejména při praktických stážích byl příznivější poměr počtu studentů na pacienta. Tato věc je nyní ještě aktuálnější s plánem na rozšíření studia všeobecného lékařství v českém kurikulu. Uvedená pracoviště (body 9, 10, 11 tohoto zápisu) dlouhodobě dobře pracují jako samostatná oddělení Thomayerovy nemocnice a zaručují špičkovou medicínskou úroveň péče o pacienty, jejich personální obsazení dává záruku i vysoké odbornosti při výuce studentů 3. LF UK.

Zřízení společných pracovišť s Thomayerovou nemocnicí podporuje i předešlý děkan prof. MUDr. Anděl.

Diskuze k bodům 9, 10, 11 zápisu:


Jaký je vztah nově navrhovaných společných pracovišť  s IKEMem? 


Děkan: žádný. IKEM je jiné zdravotnické zařízení. IKEM nemá zájem mít společná pracoviště (typu společných klinik) s fakultami,

Renza:  je v plánu hledat rozšíření o další  společná pracoviště na dalších klinikách?  

Děkan: je to věc politicky i odborně citlivá, určité plány mám, jakmile nabudou konkrétnějších podob, budu samozřejmě senátory informovat. Naše fakulta má z pražských fakult t. č. nejmenší počet lůžek v přepočtu na počet studentů, proto rozvoj spolupráce s dalšími lůžkovými bázemi pro výuku je žádoucí. 

Ad 9) Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Neurologická klinika 3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. Widimský


Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF UK se zřízením společného pracoviště Neurologická klinika 3. LF UK a TN.
Hlasování:  27, 0, 0.


Ad 10)  Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Interní  klinika


3. LF UK a TN“ – prof. MUDr. Widimský


Usnesení::


Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF UK se zřízením společného pracoviště Interní klinika 3. LF UK a TN.


Hlasování:   27, 0, 0.


Ad 11)   Návrh na zřízení společného pracoviště s TN – „Urologická


klinika 3. LF UK a TN“– prof. MUDr. Widimský


Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) Statutu 3. LF UK se zřízením společného pracoviště Urologická klinika 3. LF UK a TN.


Hlasování:   27, 0, 0.


Ad 12)  Návrh na přejmenování pracoviště v Nemocnici na Bulovce


z Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie na Kliniku pneumologie 

3. LF UK a NNB  - prof Widimský

Na vedení Nemocnice Na Bulovce se obrátili přednostové dvou klinik s požadavkem


změny jejich názvu. Požadavek zdůvodňují tím, že názvy byly historicky vytvořeny


v době, kdy se v nemocnici provozovaly i operace nemocných s plicními nemocemi,

ve 2. případě Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí se zdůvodněním, že


stávající název je zbytečně dlouhý, do spektra infekčních nemocí spadají i nemoci parazitární a tropické.

Diskuze:


- zda s přejmenováním názvů klinik souhlasí i ostatní pražské lékařské fakulty,


- děkan: ano, souhlasí, jedna z fakult má změnu už nyní uvedenou na internetu. 


Závěr:


AS 3. LF UK bere informaci o přejmenování Kliniky  pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a NNB na Kliniku pneumologie 3. LF UK a NNB  a Kliniky 

infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a NNB na Kliniku


infekčních nemocí 3. LF UK a NNB na vědomí.


Ad 13)
Udělování pamětních medailí – prof. MUDr. Džupa


Vědecké rada 3. LF UK na svém zasedání ve čtvrtek 4. 10. 2018 schválila návrh na udělení medailí 3. LF UK fakulty jako poděkování za zásluhy o rozvoj naší fakulty akademickým pracovníkům, kteří oslavili nebo oslaví významné životní jubileum, nebo kteří opustili funkci vedoucího pracoviště (podle abecedy):


· prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. – 75. let


· doc. MUDr. Eva Gojišová – odchod z funkce přednosty kliniky


· prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc. – 80. let


· doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. – 65 let a odchod z funkce přednosty kliniky


· doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. – 70 let


· doc. MUDr. Ladislav Mertl, CSc. – 80 let


· prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. – 70 let 


· doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. – odchod z funkce přednosty kliniky


Akademický senát 3. LF UK projednal předložený návrh. Pan děkan sdělil, že dříve se medaile udělovaly zejména pracovníkům externím, což je škoda, protože ocenění interních pracovníků, kteří dlouhodobě pro fakultu pracují, tyto určitě potěší. 

Závěr:


Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání


nemá námitek s udělením medailí jmenovaným.


Ad 14)  Nominace zástupce fakulty do Rady vysokých škol pro funkční období 2018 – 2020 – Mgr. Vácha (MUDr.  Fontana)


RVŠ je národní reprezentace, kde každá VŠ má své zástupce. Každá fakulta může


nominovat jednoho zástupce (akademika nebo studenta). Minulý rok skončilo


období, v němž fakultu reprezentoval doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


Diskuze:


Doc. MUDr. Trnka:  

RVŠ se schází asi 2 až 3 krát do roka, komise připomínkují návrhy z vlády a MŠMT,


je to funkce pracovní, zásadní výstupy se tvoří v rámci předsednictva.

Prof. MUDr. Rychlík:  Váha RVŠ je menší než návrhy Konfederace rektorů.

Ad 15) 
Výuka fyzioterapie v Karlových Varech – Mgr. Vácha


Pan děkan informoval o výsledku přijímacího řízení na pobočce 3. LF UK v Karlových


Varech, obor fyzioterapie. Přihlásilo se 60 zájemců, k přijímacímu řízení se jich dostavilo


41, požadavkům přijímacích zkoušek na 3. LF UK vyhověli 2 uchazeči.


Protože se tato situace již opakovala podruhé, nebude pro příští rok vypsáno přijímací


řízení.

Další postup – viz bod 4) Informace děkana.

Diskuze:


Doc. MUDr. Trnka – zda v Karlových Varech neuvažují o vypsání stipendií, aby kvalitní uchazeči vzhledem ke stipendiu místo v Praze studovali v Karlových Varech.


Děkan: je to věcí reprezentace Karlových Varů.

Závěr:


AS 3. LF UK bere informaci o výuce fyzioterapie v roce 2019 na vědomí.


Ad 16) Návrh na nového člena VR 3. LF UK -  ředitele SZÚ MUDr. Pavla Březovského, MBA. 


Ve Vědecké radě 3. LF UK je ještě stále členkou ing. Sosnovcová, bývalá ředitelka SZÚ. Poté, co se vzdala své funkce v SZÚ na jaře t. r., informovala pana děkana, že na členství ve VR rezignuje ve prospěch nově jmenovaného ředitele SZÚ. Kvůli paritě mezi externími a interními členy VR ji děkan požádal, aby svou rezignaci odložila do doby, než bude znám její nástupce. Tím je od 1. 10. 2018 právě MUDr. Březovský, který se s děkanem dohodl na prohlubování spolupráce mezi oběma institucemi. Bylo by žádoucí, aby se MUDr. Březovský mohl účastnit již následujícího jednání Vědecké rady 3. LF UK již  1. 11. 2018.


Z toho důvodu požádal pan děkan Akademický senát 3. LF UK o zařazení projednání tohoto bodu jako mimořádného do programu dnešního jednání AS 3. LF UK.


Zařazení bodu č. 16 senátoři odsouhlasili, k tajnému hlasování byla schválena sčítací komise ve složení:


Doc. MUDr. Trnka -  předseda,  MUDr.  Dáňová,  Ivo Barabáš    


Předseda sčítací komise oznámil výsledky tajné volby:


Hlasování se zúčastnilo 26 senátorů, všechny hlasovací lístky byly odevzdány a byly platné.

Výsledek hlasování:   26 0, 0.

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1), písm. h) Statutu 3. LF UK pana MUDr. Pavla Březovského, MBA. za řádného člena Vědecké rady 3. LF UK

Ad 17) Změna termínu platnosti vnitřního předpisu „pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK“ – prof. MUDr. Šlamberová


Na červnovém jednání AS 3. LF UK byly schváleny změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK, a to s účinností od 1. října 2018. Protože tento náš vnitřní předpis neprojednal Akademický senát UK, nelze zamýšlený termín účinnosti dodržet. Prof. MUDr. Šlamberová navrhuje Akademickému senátu 3. LF UK k vyjádření posunutí termínu platnosti pravidel od 1. 11. 2018.


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s č. 10, odst. 1), písm. b) platnost „Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK“ od 1. 11. 2018.

Hlasování: 26, 0, 0.

Různé


1. Mgr. Vácha poděkoval realizačnímu týmu Trimedu za organizaci Beánie 2018, studenti 1. ročníku byli přijati velmi vřele.


2. Doc. MUDr. Toušek pozval přítomné na fotbalové utkání mezi  týmy studentů a pedagogů, které se uskuteční příští středu. Místo zápasu bude ještě upřesněno.

3. Prof. MUDr. Šlamberová pozvala přítomné na bohatý program související s organizováním SVK lékařských fakult ČR a SR, zúčastněte se a přijďte podpořit naše soutěžící.


4. Děkan prof. MUDr. Widimský poděkoval senátorům za podporu vyjádřenou jeho návrhům.


5. Mgr. Vácha poděkoval doc. MUDr. Arenbergerové za organizování „Zlaté promoce“, - setkání absolventů, atmosféra byla velmi srdečná, jde o krok správným směrem.


Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
13. listopadu 2018 od  14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.


.









Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.









 předseda AS 3. LF UK


Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  D. Lauer

                   Prof. MUDr. Widimský 


Zapsala:  Ing. Sádecká


18. 10. 2018


4




1



Č.j. 7/8 – 73/2016 - 2019  3. LF UK   

Zápis z 16. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  13. listopadu 2018 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.





Program:                                                                                                         

1.	Zahájení 

2.	Schválení programu, určení skrutátorů

3.	Kontrola zápisu ze dne 9. října 2018

4.         Informace děkana

5.	Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018 – MUDr. Marx

6.	Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program „Dentální hygiena“ v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Mgr. Křížová

7.	Udělení medaile 3. LF UK ke kulatým narozeninám prof. MUDr. Bultasovi a prof. MUDr. Arenbergerovi – prof. MUDr. Džupa

8. 	Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská

9.	Vystoupení doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., předsedy AS UK  - Mgr. Vácha

10.	Prezentace kandidátů na zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol – Mgr. Vácha

11.	Volba zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol – Mgr. Vácha



Různé



Ad 1) Zahájení  

 Přítomno bylo  23 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavil ještě jeden senátor, který se účastnil hlasování.



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 



Závěr:

AS 3. LF UK schválil navržený program jednání tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  
za pedagogickou komoru:  Doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.

za studentskou komoru:  Tomáš Sychra



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. října  2018

Mgr. Vácha připomněl body jednání  ze dne  9. října 2018 – zejména :



· odsouhlasení zřízení společných pracovišť s Thomayerovou nemocnicí,



Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 9. října 2018 připomínky.

Závěr:  

Zápis ze dne 9. října 2018  byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   

	

· uskutečnilo se výjezdní zasedání v Táboře, přineslo spoustu nových podnětů, na nichž budeme pracovat,

· nová společná pracoviště odsouhlasená AS 3. LF UK na říjnovém jednání zahájila činnost,

· probíhají jednání s vedením dvou krajských nemocnic - rozšíření spolupráce pro studenty  6. ročníku,

· vládní program na podporu studia medicíny – závazek na rok 2020 podepsali    děkani lékařských fakult a pan rektor, 3. LF UK podle tohoto závazku bude v příštím roce přijímat 211 studentů do 1. ročníku českého kurikula,

· probíhají jednání o majetkovém převodu části majetku SZÚ – převod budovy 
č. 19 a dvou souvisejících pozemků.  Převod odsouhlasil ředitel SZÚ a podporuje ho MZ a MŠMT, další jednání o převodu bude na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

· ekonomický výhled do konce roku – fakulta bude mít vyrovnané hospodaření, příjmy a výdaje budou vyšší než v loňském roce, a to díky státnímu příspěvku na rozvoj českého SP všeobecného lékařství,

· na děkanátu bylo zřízeno Oddělení rozvoje (má v gesci doc. MUDr. Polák), které odpovídá za rozvojové projekty včetně projektů OP VVV,

· pozvání na 13. 12. 2018  – vánoční koncert fakulty – kostel sv. Jana Nepomuckého, 19,30 hodin, Praha 1 – Hradčany,

· do r. 2022 máme akreditaci pro výuku všeobecného lékařství – v příštím roce začneme připravovat  žádost o akreditaci na další roky,  studenti se  aktivně zapojí do těchto příprav, 

· slavnostní zasedání akademické obce fakulty – 31. 10. 2018, bylo vydařené, poděkování Doc. MUDr Arenbergerové za přípravu,

Diskuze: 

Závěr:

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

	 

Ad 5)	Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2017/2018 – MUDr. Marx

Materiál, který obdrželi senátorky a senátoři s časovým předstihem e- mailem, uvedl

MUDr. Marx.



1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia. Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty podle odstavce 2, může být stipendium přiznáváno i studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu.

1. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví vnitřní předpis fakulty podle § 33 odst. 2 písm. f) zákona o vysokých školách, zpravidla nazvaný „Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě“ (dále jen „vnitřní předpis fakulty“). Základem je stanovení prospěchového průměru nebo prospěchového váženého průměru anebo jiného obdobného ukazatele ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností za předcházející úsek studia. Tento ukazatel musí být stanoven v souladu s čl. 8 odst. 13 studijního a zkušebního řádu univerzity. Stipendium je přiznáváno určitému počtu studentů, nejméně však 10 % studentů dané fakulty, daného studijního programu nebo daného úseku studia anebo daného studijního programu a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 13, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele; do uvedeného počtu se nezahrnují studenti prvního úseku studia a nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak ani studenti prvního úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu.

1. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 10.000 až 50.000 Kč.

1. Konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky na fakultě v daném akademickém roce stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.

1. Je-li úsekem studia podle vnitřního předpisu fakulty semestr, může být ve vnitřním předpise fakulty podle odstavce 2 stanoveno, že stipendium je přiznáváno studentům zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejících dvou úsecích studia v rámci téhož akademického roku.

1. Studentům doktorských studijních programů nemůže být toto stipendium přiznáno.



Materiál obsahuje i tabulku rozdělení výše stipendia podle ročníků a studijních průměrů. Měli by být bonifikováni studenti se studijním průměrem 1,0. 25 000,- Kč pro studenty s průměrem 1,00, 18 000,- Kč pro ostatní studenti splňující kritéria.

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 v akademickém roce 2017/2018

Hlasování:  24, 0, 0.



Ad 6)	Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program „Dentální hygiena“ v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání – Mgr. Křížová

Mgr. Křížová prezentovala materiál, který byl poskytnut s časovým předstihem e-mailem všem členům AS 3. LF UK. Na dotaz senátora MUDr. Havrdy informovala Mgr. Křížová přítomné o zaměření studia, o počtu uchazečů hlásících se každý rok na tento obor, jejich uplatnění po ukončení studia. V současné době studují i chlapci, není to tedy pouze dívčí obor. Někteří studenti se po ukončení  Bc. studia hlásí na studium stomatologie. V současné době je bakalářské studium kromě naší fakulty ještě v Brně.

Podle MUDr. Marxe je výběr mezi uchazeči velmi přísný, z počtu přihlášených uchazečů (cca 200) je přijímáno 20 až 25 studentů, což zajišťuje kvalitu studujících tento obor.. 



Mgr. Vácha potvrdil, že na obor je velmi obtížné se dostat, práce dentálních hygienistek na SVK mají tradičně vysokou kvalitu.

Na dotaz Doc. MUDr. Votavy sdělila Mgr. Křížová, že garantem oboru je dosud Doc. MUDr. Gojišová, která bude muset být z důvodu věku nahrazena. Mohl by ji nahradit např. MUDr. Borovec, případně někdo další.

Jak uvedl senátor prof. MUDr. Rosina, garantem pro bakalářské studium nemusí být docent či profesor, dostačující je titul Ph.D.



Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. h) Statutu 

3. LF UK žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program „Dentální

hygiena“ v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání.

Hlasování:  24, 0, 0.



Ad 7) Udělení medaile 3. LF UK ke kulatým narozeninám prof. MUDr. Bultasovi a prof. MUDr. Arenbergerovi – prof. MUDr. Džupa

Návrh na udělení medailí prezentoval Mgr. Vácha. Jde o ocenění k životním jubileím navrhovaných.

Diskuze: nebyla

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh a po projednání

nemá námitek s udělením medailí 3. LF UK prof. MUDr. Bultasovi a prof. MUDr.

Arenbergerovi.



Ad 8)  Informace z AS UK – prof. MUDr. Moťovská



Prof. MUDr. Moťovská se nemohla na jednání senátu dostavit.



Ad 9)  Vystoupení doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., předsedy
 AS UK  - Mgr. Vácha

Doc. PhDr. Nigrin hned na začátku avizoval, že přišel na návštěvu AS 3. LF UK bez

konkrétní náplně svého vystoupení.

Pochválil zástupce fakulty v AS UK, činnost prof. Moťovské a MUDr. Havrdy vyzvedl jako velmi aktivní, s fakultou se dobře komunikuje.



Doc. PhDr. Nigrin sdělil, že se stal  místopředsedou Rady vysokých škol,  pozici a postoje UK je nutné jasně a hlasitě hájit, pozice UK je pevná díky krokům JM rektora.



· Činnost AS UK je především  komunikačně koordinující, senát ladí požadavky fakult a vedení., snaží se být otevřený,  vnímat potřeby všech.  Snaží se ve své činnosti nezdržovat a hledat přijatelné řešení. AS UK je orgán všem otevřený, materiály visí na webu.

· Rozdělení rozpočtu Univerzity Karlovy  -  rozdělení koeficientem „S“  pro lékařské a nelékařské fakulty, tento systém se podařilost zavést na vyšší úrovni.

Diskuze:

Doc. MUDr. Sukop:  jakou váhu má předkládání materiálů z AS UK vládě?

Doc. PhDr. Nigrin:  AS UK nic vládě nepředkládá, to je úloha Rady vysokých škol.



Závěr:

Akademický senát 3. LF UK  bere na vědomí informace doc. PhDr. Nigrina ze

zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy.



Ad 10)  Prezentace kandidátů na zástupce 3. LF UK do Rady vysokých

                škol – Mgr. Vácha

Ještě před jednáním se písemně vzdal kandidatury prof. MUDr. Rob.

Na jednání AS 3. LF UK se kandidatury vzdal prof. MUDr. Gürlich, a deklaroval podporu 

MUDr. Fontanovi.

Dále následovala prezentace prof. MUDr. Duškové, MUDr. Fontany a MUDr. Nováka.



Prof. MUDr. Dušková:  co je RVŠ a jaká je její  náplň. Chtěla by se věnovat otázkám

vysokoškolského studia, studia PGS a uvítala by možnost zapojit se do ostatních oborů.

V RVŠ chybí zástupce klinických oborů, všichni zástupci jsou z oborů teoretických.

Diskuze: nebyla



MUDr. Fontana: 

Chtěl by se věnovat oblasti akreditací a hodnocení kvality VŠ, a to na základě zkušeností 

na republikové i evropské úrovni. Je členem dvou komisí zabývajících se inovací výuky.

Připomněl své zapojení do SVK – na fakultní i celonárodní úrovni (včetně Slovenska).

Diskuze:

Doc. MUDr. Sukop:  jakou členství v RVŠ  představuje časovou zátěž?

MUDr. Fontana:  RVŠ se schází  3 – 4x do roka, mimo to se posuzují materiály.

MUDr.Havrda –  vyslovil MUDr. Fontanovi pochvalu  za aktivitu a pracovitost a erudici ve

všech orgánech, v nichž nyní pracuje, Práce v RVŠ představuje seznamovat se se spoustou

materiálů, politikou mezi vysokými školami, přinášet a posuzovat nové podněty, studovat

velké množství písemných materiálů. MUDr. Fontana je ochoten věnovat čas a již nabyté

zkušenosti ze své stávající práce v různých orgánech a komisích.



MUDr. Novák:  sdělil, že aktuálně není podle svého mínění vhodným kandidátem, nemá

zkušenosti ve vrcholových orgánech univerzity. V případě zvolení by se snažil, aby se dál

rozvíjel výzkum, potřeba vzdělávání, sebekritičnost a morální hodnoty Nemá podle svého

vyjádření konkrétní program a zkušenosti, jak získávat zdroje pro výzkum ani v komunikaci

s veřejností.

Diskuze: 

MUDr. Havrda: jaké má zkušenosti v orgánech VŠ?

MUDr. Novák: jak již sdělil, zkušenosti v orgánech Univerzity Karlovy ani v jiných orgánech

nemá.



Závěr:

Akademický senát 3. LF UK  bere na vědomí prezentace kandidátů prof. MUDr.

Duškové, MUDr. Fontany a MUDr. Nováka na zástupce fakulty do Rady vysokých

škol.



Ad 11)  Volba zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol – Mgr. Vácha



Po prezentacích kandidátů na zástupce fakulty do Rady vysokých škol byla pro tajnou volbu schválena sčítací komise ve složení:  prof. MUDr. Gürlich, doc. MUDr. Sukop a Petr Michenka.

Hlasování:  24, 0, 0.



Sčítací komise zvolila předsedou doc. MUDr. Sukopa.

Hlasování:  24, 0, 0.



Každý senátor dostal proti podpisu hlasovací lístek se jmény přihlášených kandidátů a zakroužkováním čísla voleného kandidáta učinil volbu. O volbě byl sepsán protokol.



Předseda sčítací komise seznámil senátorky, senátory a hosty s výsledkem volby. Bylo vydáno proti podpisu 24 volebních lístků.



Odevzdáno bylo 24 volebních lístků, z toho 23 platných, jeden lístek byl neplatný.

Prof. MUDr. Dušková získala 1 hlas,

MUDr. Novák získal 1 hlas,

MUDr. Fontana získal 21 hlasů.



Závěr:

Senátoři  vzali na vědomí, že zástupcem 3. LF UK byl pro období 2018 – 2020 zvolen v tajné volbě MUDr. Josef Fontana.



Předseda AS 3. LF UK ke zvolení MUDr. Fontanovi gratuloval.





Různé:

· Lauer – od 19. do 21. listopadu se bude konat v hale fakulty sbírka oblečení, bude určena pro zdravotní oddělení FNKV. Zájem je zejména o pánské oblečení – kalhoty, ponožky, boty apod.,

· Mgr. Vácha – uskutečnilo se setkání všech lékařských fakult z Čech a Slovenska. Ze zásadnějších informací v sekci předsedů akademických senátů byla situace na lékařské fakultě v Ostravě,

· Lauer – za TRIMED pozval přítomné na  Mikulášskou párty, která se bude konat  10. 12. 2018 od 20,00 hodin v klubu Storm (Praha 3, Tachovské náměstí 290/5), 

· pozvání všech přítomných na fakultní koncert – dne 13. prosince od 19,30 hodin, ve kostele sv. Jana Nepomuckého, Praha 1, Hradčany.





Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
11. prosince 2018 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.



							



.

							Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.

								 předseda AS 3. LF UK





Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava,  D. Lauer

                   Prof. MUDr. Widimský 





Zapsala:  Ing. Sádecká

15. 11. 2018


































Č.j. 7/8 -  XXX /2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis ze 6. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 13. června 2017 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  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Zahájení  


Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha. Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení schopný.   


Ad 2) Schválení programu  

Program byl doplněn o bod č. 10) Návrh nového člena VR 3. LF UK – MUDr. Josef März – ředitel Karlovarské krajské nemocnice - nástup za odstoupivšího prim. Hulínského


1.
Zahájení -  Mgr. Vácha 


2.         Schválení programu, určení skrutátorů 


3.         Kontrola zápisu z 9. května 2017 


4. 
Informace děkana 


5.
Zpráva z Legislativní komise a z AS UK. Co je schváleno a co je ještě nutné projednat MUDr. Marx



Schváleno: Statut 3. LF UK,  Jednací řád Akademického senátu 3. LF UK, Volební řád Akademického senátu 3. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 3. LF UK


6.
Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2018/2019- MUDr. Marx


7.
Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx


8.
Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský


9.
Vyhlášení voleb děkana 2018 – 2022 – Mgr. Vácha


10.
Návrh nového člena VR 3. LF UK – MUDr. Josef März – nástup za odstoupivšího prim. Hulínského


 

Skrutátory byli určeni: za studenty: Alžběta Kantorová, za akademickou obec: doc. Duška 

Závěr:  

AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání  po doplnění o bod 10) tichým souhlasem bez připomínek.  


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. května 2017  


Mgr. Vácha připomenul body jednání z 9. května. (především volba děkana a odsouhlasení další mzdy). Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.  


Závěr:  


Zápis ze dne 9. května 2017 byl schválen tichým souhlasem.  

Ad 4) Informace děkana 

· věci a události, které reprezentují fakultu navenek i dovnitř,

· Vinohradská Trojka – charitativní běh (běžecký závod), poděkování všem, kdo se na organizaci závodu podíleli, vybrané finance budou použity na nemocnici v Keni,

· akce „Parník“ – poděkování za organizaci akce,

· stále více studentů se hlásí ke studiu a to jak z řad českých studentů, tak ze zahraničí,


·  akce „kulový blesk“ – stěhovací a přesouvací akce v rámci budovy a na děkanátu – podepsané výběrové řízení na část stavebních úprav, veškeré úpravy této části se plánují dokončit do konce zimního semestru, menší stavební úpravy (malování, podlahy apod.) budou dokončeny na přelomu září/října 2017 – před začátkem nového akad. roku 2017/2018,

· žádost z řad studentů: posun stěny v rámci prostor studentského spolku – děkan odpověděl, že je potřeba zjistit, zda se jedná o nosnou konstrukci (pak by posun nebyl možný z důvodu porušení statiky) či nenosnou příčku, pak by bylo možné o posunu uvažovat,

· důvod a cíl přesunu: ke svěřeným prostorům fakulty je potřeba se zachovat nejen přátelsky, aby se zde studentům líbilo, ale také hlavně ekonomicky – maximální využití prostor pro výuku.

Diskuze: prof. Anděl, doc. Polák, doc. Trnka, Metoděj Renza

Závěr:


AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 5)  Zpráva z Legislativní komise a z AS UK. Co je schváleno a co je ještě nutné projednat MUDr. Marx



Schváleno: Statut 3. LF UK, Jednací řád Akademického senátu 3. LF UK, Volební řád Akademického senátu 3. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 3. LF UK

· Proděkan Marx poděkoval všem, kdo se podíleli na finalizaci úprav – Josef Fontana, Metoděj Renza,  Tomáš Sychra, MUDr. Marx, Mgr.. Vácha, Petr Michenka


· Schváleno –  Statut 3. lékařské fakulty UK, Jednací řád Akademické senátu 3. LF UK, 
Volební řád Akademického senátu 3. LF UK,  Disciplinární řád 3. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 3. LF UK.

Závěr:


AS 3. LF UK vzal informace  o schválených předpisech na RUK na vědomí. 


Ad 6) Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2018/2019- MUDr. Marx


· bez přijímacích zkoušek do anglického kurikula - do 10 studentů (obyčejně 5 finálně uspěje u přijímacího řízení)

· u přijímacích zkoušek – Fyzioterapie stejné podmínky jako u Všeobecného lékařství.

Diskuze: dr. Marx, prof. Anděl

Usnesení:


AS 3. LF UK


souhlasí v souladu s ustanovení § 27, odst. 1, písm. e) zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění souhlasí s Podmínkami pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2018/2019. 

HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0.

Ad 7)     Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx


MUDr. Marx seznámil přítomné senátory s finálními úpravami v Pravidlech pro přiznávání stipendií . 

Diskuze: dr. Marx, prof. Anděl

Usnesení:

AS 3. LF UK

a)        souhlasí v souladu se Statutem fakulty čl. 10, odst. 1, písm. b) s předloženým
           materiálem,


b)      ukládá předsedovi Akademického senátu 3. LF UK, aby spolu s děkanem
     předložili materiál ke schválení na AS UK.


HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0.

Ad 8)   Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský


Prof. Widimský seznámil přítomné senátory s konečnými úpravami v Jednacím řádku VR
3. LF UK.

Diskuze: nebyla

Usnesení:  

AS 3. LF UK


a)       souhlasí v souladu se Statutem fakulty čl. 10, odst. 1, písm. b) s předloženým
          materiálem,


b)     ukládá předsedovi Akademického senátu 3. LF UK, aby spolu s děkanem
     předložili materiál ke schválení na AS UK.

HLASOVÁNÍ: 26, 0, 0.

Ad 9)  Vyhlášení voleb děkana 2018 – 2022 – Mgr. Vácha


· Důležitý bod zasedání – vyhlášení voleb děkana na funkční období
01.02.2018-31.01.2022


· Návrh kandidátů na funkci děkana – možnost podání až do 25.09.2017 – do 15. hod. (včetně)


· Písemná forma – jméno kandidáta včetně titulů, pracoviště kandidáta, jména a podpisy dokumentující splnění podmínek podle Jednacího řádu  AS 3.LF UK (čl. 15, odst.1)


· Další náležitosti – k návrhu náleží – písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, stručné CV navrhovaného + charakteristika působení na univerzitě, stručné teze volebního programu navrhovaného, 


· možnost podání ode dne vyhlášení voleb (13.06.2017 – zasedání AS 3. LF UK) – zapisovateli – ing. Sádecké (podatelna, dveře č. 107), kterýmkoliv členem AS či skupinou nejméně 20 členů akademické obce – do 25.09.2017 do 15. hod.

· Rozeslání písemných materiálů o kandidátech senátorům – písemná forma – nejpozději 21 dní před volbami (zajišťuje zapisovatel AS 3. LF UK) – nejpozději do 04.10.2017.

· První zasedání AS 3. LF UK v novém akad. roce 2017/2018 – 10.10.2017 od 14:30.

· Představení kandidátů – volební kampaň – zasedání Akademické obce – Syllabova posluchárna – 17.10.2017 od 14:30 v Syllabově posluchárně.

· Termín a místo volby kandidáta na děkana – zasedání AS 3. LF UK v sále prof. Königové (č.223, 2.NP) – 25.10.2017 od 14:30.

 Diskuze: Mgr. Vácha

Usnesení:    

AS 3. LF UK


1. v souladu s čl. 14 Jednacího řádu Akademického senátu 3. LF UK  vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana na 25. října 2017 ve 14,30 hodin v sále Radany Königové,


2. určuje termín vystoupení navržených kandidátů na funkci děkana pro období 2018 – 2022  na veřejném jednání AS 3. LF UK konaném dne 17. října 2017 ve 14,30 hodin v Syllabově posluchárně,

3. ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby zveřejnil harmonogram voleb.

HLASOVÁNÍ:  26, 0, 0.

Ad 10)  Doplnění Vědecké rady 3. LF UK o  ředitele Karlovarské nemocnice - MUDr. Josef Märze  za odstoupivšího primáře Hulínského z Nymburské nemocnice.

Prof. Widimský představil spolu s prof. Andělem kandidáta – MUDr. Josefa Märze (ředitele Karlovarské nemocnice) na nového člena VR 3. LF UK za dosavadního člena VR 3. LF UK prim. Hulínského, který z osobních důvodů rezignoval na funkci člena VR 3. LF UK.

Diskuze: prof. Widimský, prof. Anděl

Schválená hlasovací komise: předseda  prof. Gürlich, členové doc. MUDr. Polák, Metoděj Renza.

HLASOVÁNÍ o členství MUDr. Märze ve VR 3. LF UK:  : 20 - 0- 6.


(20 kladných hlasů a 6 neplatných) 

Usnesení:


AS 3. LF UK

 souhlasí v souladu se Statutem fakulty čl. 10, odst. 1, bod f) s přijetím ředitele Karlovarské nemocnice – MUDr. Josef Märze za odstoupivšího primáře Hulínského z Nymburské nemocnice za člena Vědecké rady 3. LF UK.

RŮZNÉ: 

(1)  řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – jako vždy v průběhu června byli hlasováním schváleni zástupci – předsednictvo senátu (Mgr. Vácha, doc. Votava a David Lauer) 

Usnesení:


AS 3. LF UK 

pověřuje po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF UK pro řešení neodkladných úkolů týkajících se AS 3. LF UK s tím, že zprávu o těchto situacích předloží pověření zástupci AS 3. LF UK na jeho říjnovém zasedání (10. 10. 2017).


HLASOVÁNÍ: 23, 0, 3.

(2) Pár slov, rozloučení a vzpomínka na zesnulého prof. MUDr. Horáka – Mgr. Vácha

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 10.10.2017 od 14:30 v zasedacím sále Radany Königové.

        






Mgr et Mgr.  Marek Vácha, Ph.D., v.r.   









        předseda AS 3. LF UK


Zapsala: Jana Skálová

14. 6. 2017


Korekturu s vedením AS 3. LF UK (Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, David Lauer) provedla

Ing. Sádecká
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