
Č.j. 7/8 – 2016 - 2019  3. LF UK    

Zápis z 1.. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  10. prosince 2019 ve 14,30 hodin v konferenčním 
sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223. 
 
Program:      
                                                                                                    
1. Zahájení – vystoupení pana děkana 
2. Vystoupení MUDr. Hubičkové Heringové – předsedkyně volební komise 
3.         Volba sčítací komise 
4.         Volba předsedy AS 3. LF UK 
 
Po zvolení nového předsedy 
5.         Volba místopředsedů AS 3. LF UK 
6.         Rozdělení výsledku hospodaření z minulých let – JUDr. Mužíková 
7.       Udělení pamětní medaile a pamětního listu 3. LF UK doc. MUDr. Vlastě Rychterové,  
            CSc. - prof. MUDr. Džupa 
 
8.         Fotografování senátorek a senátorů na tablo AS 3. LF UK 
 
Různé 
 
Ad 1) Zahájení  - vystoupení pana děkana 
bylo zařazeno až po volbě předsedy a místopředsedů senátu. 
Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení schopný.   
 
Ad 2)  Vystoupení MUDr. Hubičkové Heringové – předsedkyně volební 
komise 
MUDr. Hubičková, předsedkyně volební komise, přivítala všechny senátorky a senátory,  
přítomné členy Kolegia děkana a hosty. 
Seznámila přítomné s přípravou a průběhem voleb do AS 3. LF UK, které se konaly ve 
dnech 5. a 6. 11. 2019, s pravidly volby členů senátu uvedenými ve Volebním řádu AS  
3. LF UK a uvedla jména všech zvolených členů senátu.  
Bylo rozdáno 1 100 hlasovacích lístků, účast činila přes 38%, což představuje vyšší účast 
než u minulých voleb.. Do voleb bylo navrženo v pedagogické komoře 41 kandidátů, 
kandidaturu přijalo 33 kandidátů, ve studentské komoře bylo navrženo 73 kandidátů, 
kandidaturu přijalo 54 kandidátů. 
MUDr. Hubičková  uvedla problémy či nejasnosti, které bylo potřeba před volbami 
jednoznačně stanovit (např. klasifikace akademického pracovníka), a z toho pramenící 
potřebu  zpřesnění stávajícího Volebního řádu  AS 3. LF UK. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace MUDr. Hubičkové na vědomí. 
 
Ad 3)  Volba sčítací komise 
Před volbou členů sčítací komise byli zvoleni skrutátoři dnešního jednání, a to 
za pedagogickou komoru:  MUDr. Dáňová, 



za studentskou komoru: MUDr. Fuksa. 
Skrutátoři byli zvoleni tichým souhlasem členů AS 3. LF UK. 
 
Senátorky a senátoři zvolili poté tříčlennou komisi, která bude sčítat hlasy při volbě předsedy 
a místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK ve složení: 
 
za pedagogickou  komoru:  MUDr. Bernášková, Doc. MUDr. Rambousková 
za studentskou komoru:      Koudelková 
Hlasování: 24, 0, 2. 
 
Členové komise zvolili za svého předsedu MUDr. Kláru Bernáškovou. 
 
MUDr. Hubičková vyzvala senátorky a senátory k rozpravě a podávání návrhů na 
kandidáty na funkci předsedy AS 3. LF UK. 
 
 
Ad 4)  Volba předsedy AS 3. LF UK 
 
Po rozpravě vedené senátorkami a senátory byl za kandidáta navržen: 
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
 
Před tajnou volbou bylo rozdáno 26 hlasovacích lístků,  všechny hlasovací lístky byly 
odevzdány.  
23 hlasovacích lístků bylo kladných, 3 lístky byly neplatné. 
O volbě předsedy Akademického senátu 3. LF UK byl vypracován písemný protokol. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK zvolil za svého předsedu na období od 1. 12. 2019 do 
30. 11. 2022 pana Mgr. et Mgr. Marka Váchu, Ph.D. 
 
Nově zvolený předseda se ujal dalšího řízení dnešního jednání. 
 
Ad 5)  Volba místopředsedů AS 3. LF UK 
Sčítací komise pracovala ve stejném složení jako u volby předsedy AS 3. LF UK. 
 
Po vedené rozpravě byl na funkci místopředsedy za pedagogickou komoru 
navržen doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 
 
Před tajnou volbou bylo rozdáno 12 hlasovacích lístků,  všechny hlasovací lístky byly 
odevzdány.  
11 hlasovacích lístků bylo kladných, 1 hlas byl neplatný. 
O volbě místopředsedy Akademického senátu 3. LF UK do pedagogické komory byl 
vypracován písemný protokol. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK zvolil za místopředsedu v pedagogické komoře na 
období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2022 pana doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D. 
 
 



Studentská komora: 
 
Po vedené rozpravě byla na funkci místopředsedy za studentskou komoru 
navržena Kateřina Grygarová. 
 
Před tajnou volbou bylo rozdáno 14 hlasovacích lístků,  všechny hlasovací lístky byly 
odevzdány.  
13 hlasovacích lístků bylo kladných, 1 hlas byl neplatný. 
O volbě místopředsedy Akademického senátu 3. LF UK do studentské komory byl 
vypracován písemný protokol. 
 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK zvolil za místopředsedu ve studentské komoře na 
období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2022 Kateřinu Grygarovou. 
 
Informace děkana 
-  gratulace všem novým i staronovým senátorkám a senátorům, 
- medaile udělená MŠMT 3. lékařské fakultě za dlouhodobé působení v oblasti  
    charitativní, dobrovolnické a osvětové činnosti vykonávané v rámci studentských 
    spolků, 
-  projekt MŠMT 133 240 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a 
    pedagogických fakult VVŠ“ – Fakulta předběžně uvažuje o těchto plánech pro období  
    2020 – 2026: klimatizace a vzduchotechnika do budovy A, rekonstrukce budovy B,  
    případně rekonstrukce schodiště Ke Karlovu 4, laboratoř neuro-autoimunitních  
    onemocnění, radioizotopová laboratoř,   
-   pozitivní vývoj hospodaření fakulty v roce 2019 umožnil klinikám a ústavům nákupy 
    spotřebního materiálu či služeb nad rámec dříve přidělených nízkých limitů a umožnil 
    vedle pravidelných výkonnostních odměn (za publikační aktivitu a za výuku) i  
    čtvrtletní odměny (rozdělení odměn ponecháno v kompetenci přednostů), 
-  fakulta postupně zavádí změny v doktorském studiu s cílem zvýšit jeho úspěšnost. 
    Pozitivní motivace pro včasné a úspěšné dokončení: odměny pro školitele, mimořádná 
    stipendia pro studenty. 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, větší tlak na školitele, aby během 
    1. ročníku se studentům soustavně věnovali, 
-   prevence plagiátorství: odkaz na OR č. 15+16/2019, navazující opatření děkana vyjde 
     do konce roku 2019, 
-    návrh na úpravu Volebního řádu AS 3.LF UK předložím jménem celého kolegia  
     děkana do konce roku 
-   pozvání na koncert dne 18. 12. 2019 v kostele Sv. Jana Nepomuckého, Praha 1,  
     Hradčany s programem České mše vánoční J. J. Ryby. 
 
Diskuze: 
T. Sychra se děkana zeptal na financování oprav budovy B. Prof. Widimský uvedl, že 
jednání o financování budou probíhat jak na úrovni rektora UK (již v lednu 2020), tak i 
na úrovni MŠMT. Fakulta jistě nepůjde do rizikového projektu, projekt bude zahájen jen 
v případě, že bude zajištěno adekvátní financování.  
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 



 
Ad 6) Rozdělení výsledku hospodaření z minulých let – JUDr. Mužíková 
Senátorky a senátoři obdrželi projednávaný materiál s dostatečným časovým předstihem. 

Dne 4. 11. 2019 schválilo rozšířené kolegium rektora  rozdělení výsledku hospodaření  
Univerzity Karlovy za rok 2018 s tím, že podíl k rozdělení do fondů 3. lékařské fakulty 
činí  
1 151 298,06 Kč. Ve smyslu Statutu UK a Opatření rektora č. 1/2019 je návrh na 
přidělení finančních prostředků do  fondu reprodukce investičního majetku 
předložen Akademickému senátu 3. LF UK k vyjádření. 

Prostředky tohoto fondu mohou být použity v souladu se Statutem UK k pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo k financování jeho oprav či udržování, 
případně k převodu do fondu  rezervního nebo fondu provozních prostředků. Z fondu můžeme 
pořizovat i opravovat hmotný i nehmotný majetek, může jít o základ pro nutné investice do 
budovy B. 
 
Diskuze:  
MUDr. Havrda:  jaký je stav fondu k dnešnímu dni. 
JUDr. Mužíková: jde o 30 mil. 873 tis, částka bude navýšena o odpisy. 
Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, bod c) Statutu 3. LF 
UK s navrženým přidělením finančních prostředků ve výši 1 151 298,06 Kč do  
fondu reprodukce investičního majetku.  
 
 
Ad 7)  Udělení pamětní medaile a pamětního listu 3. LF UK doc. MUDr. 
Vlastě Rychterové, CSc. - prof. MUDr. Džupa 
Prof. MUDr. Džupa přednesl návrh a zdůvodnění k udělení pamětní medaile a pamětního listu 
3. LF UK doc. MUDr. Vlastě Rychterové, CSc. k jejímu životnímu jubileu, které již  
schválila Vědecká rada 3. LF UK za dlouholeté úsilí a vynikající přínos ve výuce a při 
výchově nových generací v oboru patologie. 
Doc. MUDr. Rychterová působila 14 let v Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV  a i po 
odchodu ze zdravotních důvodů se do dnešního dne věnuje výuce studentů. 
Diskuze: nebyla  
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK  bere na vědomí předložený návrh a po projednání 
nemá námitek s udělením pamětní medaile a pamětního listu  3. LF UK doc. MUDr. 
Vlastě Rychterové, CSc. k jejímu životnímu jubileu. 
 
Různé: 
-   Kateřina Grygarová pozvala přítomné na dnešní Mikulášskou oslavu, 
-   Mgr. Vácha poděkoval za volbu a za volbu místopředsedů, 
-  Mgr. Vácha upozornil senátorky a senátory na webové stránky senátu – adresa je 
    as.lf3.cuni.cz, přístupová hesla pro všechny členy senátu jsou již zavedena  
    tajemnicí AS 3. LF UK, 
- Mgr. Vácha zmínil reformu volebního systému senátu, stávající senát bude volit 
    děkana fakulty.   



 
  Ad 8)   Fotografování senátorek a senátorů na tablo AS 3. LF UK 
Zajistil pan Antonín Krč, který aktualizuje tablo Akademického senátu 3. LF UK v hale 
děkanátu. 
 
 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
14. ledna  2020  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, K. Grygarová, prof. MUDr. Widimský, JUDr. Mužíková, 
MUDr. Hubičková 
 
12. 12. 2019 



Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty 
UK, konaného dne  14. ledna 2020 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. prosince 2019 

4.         Informace děkana 

5.         Návrh úpravy Volebního řádu AS 3. lékařské fakulty UK – prof. Widimský 

6.  Zpráva o evaluaci letního semestru 2018/2019 – MUDr. Fontana/MUDr. Marx 

7.  Akreditace bakalářského programu Fyzioterapie – doc. Řasová 

8.  AS 3. LF UK – zpráva o činnosti za rok 2019 -  dr. Vácha 

 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 25 senátorů, senát byl usnášení schopný.  V průběhu jednání se dostavil 
ještě jeden senátor, který se účastnil hlasování.  
Dr. Vácha přivítal všechny přítomné na prvním zasedání Senátu v kalendářním roce 
2020.  
 

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:  MUDr. Jan Gojda 
za studentskou komoru:      Stanislav Skamene 
 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. prosince 2019 
Dr. Vácha připomněl body jednání ze dne 10. prosince – zejména: 

-   MUDr. Hubičková Heringová senátory seznámila s výsledky voleb do AS 3. LF UK 

-  volba nového předsednictva AS 3. LF UK 

-   z informací děkana: negativní i pozitivní motivace studentů doktorských programů 

-  z informací děkana: úsilí proti plagiátorství 

-  z informací děkana: návrh na úpravu Volebního řádu AS 3. LF UK 

 

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 10. prosince 2019, který byl zveřejněn na webu  

AS 3. LF UK, připomínky. 

Závěr:   
Zápis ze dne 10. prosince 2019 byl schválen tichým souhlasem.   
 

Ad 4) Informace děkana  - prof. MUDr. Widimský 
- děkan popřál všem senátorům vše nejlepší v novém roce 

- budou navýšeny finance od státu pro UK (odhadem 400 – 450 miliónů Kč) 

- zákonem se zvýšila minimální mzda, tím se zvednou osobní náklady na 3. LF UK o 

přibližně 4,5 miliónu korun v tomto kalendářním roce 



 - v plánu je zřízení Kabinetu praktického lékařství. Na březnovém Senátu již pravděpodobně 

bude Senátu oficiálně podán návrh na zřízení tohoto kabinetu. V případě schválení by byl 

Kabinet zřízen od 1. dubna 2020. Tím by se zvedly personální náklady přibližně o 1,5 miliónu 

Kč za rok.  

- byly zahájeny návštěvy děkana všech fakultních pracovišť. Mělo by proběhnout během 

následujících čtyř týdnů. Bude projednáván vědecký výzkum, publikace, kvalita výuky, 

efektivita práce v poměru úvazků a ploše místností pracoviště.  

- změna odměn za publikace: odměny za publikace budou počítány: za publikace v prvním 

decilu a v prvním kvartilu bude dohromady 60% financí, za články v kvartilu Q2 bude 30%, 

za Q3 10% a za Q4 nula procent. 

- diskuse na UK o případné rekonstrukci zámku Zahrádky u České Lípy. Renovace by stála 

500 – 600 miliónů Kč. 

- rektor chystá opatření které fakultám dá vůli, aby si každá fakulta určila pracovní dobu pro 

své pracovníky v rozmezí od 6,00 do 20,00.  

- tři dny tzv. sick days budou zrušeny  

- nově se chystá Opatření rektora, které umožní fakultám poskytovat zaměstnancům 5 dnů 

ročně na osobní rozvoj (bližší informace v nejbližší době) 

 

Diskuze: 
Dr. Vácha: připomněl senátorům, aby měli připraveny stanoviska ohledně zřízení 
Kabinetu praktického lékařství na březnovém Senátu  
 

Ad 5)  Návrh úpravy Volebního řádu AS 3. lékařské fakulty UK - prof. 
MUDr. Widimský 
- Návrh úpravy je na webových stránkách Senátu 

Tento návrh byl diskutován s předsedkyní Volební komise a s minulým předsedou a 

místopředsedy AS 3. LF UK a prošel Kolegiem děkana 

 

Diskuze: 
Dr. Vácha: Některé věci pravděpodobně nebudou konfliktní, drobnosti, které se týkají 
práce volební komise, jako je zapečetění urny, navrhování kandidátů a podobně. Naopak 
významná změna je návrh zastoupení akademické části Senátu: nově by se dělila na 
čtyři skupiny internisty, chirurgy, teoretiky a ostatní. Každá skupina by získala dva 
zástupce pus do Senátu by postoupilo dalších osm senátorů všech oborů podle počtu 
získaných hlasů. Máme výhodu v tom, že stávající Senát je již zvolen, čekají jej děkanské 
volby a hlasujeme o budoucnosti fakulty, o tom, aby složení Senátu bylo optimální a 
odráželo složení akademiků na fakultě. 
V březnovém nebo dubnovém zasedání by v případě konsensu mohly být nové stanovy 
schváleny.  
prof. Widimský: důvod návrhu změn je právě ten, že se do Senátu nedostal jediný 
chirurg. Senát by měl pracovat vyváženě a měly by v něm být zastoupeny všechny 
skupiny podle pravidel proporcionality. 
prof. Bankovská Motlová: udělalo kolegium přehled, jak to mají ostatní lékařské 
fakulty? Zatímco je trend vše zjednodušovat, zde je nominace do skupin velmi složitá a 
nevím, co se stane, když např. nikdo z chirurgických oborů nepřijme kandidaturu. 
Systém bude velmi složitý.   
Dr. Vácha: každá lékařská fakulta to má jinak. Jen 3. LF a 2. LF má paritní počet 
studentských a akademických senátorů.  



prof. Bankovská Motlová: máme statistiku, kolik kolegů z chirurgických oborů letos 
kandidovalo?  
Metoděj Renza: Studentská komora Senátu již připravila několik návrhů a je připravena 
během února k diskusi.  
prof. Widimský: inspiraci jsme vzali u studentské části Senátu 
doc. Trnka: kvóty určitě jsou krokem správným směrem. Souhlas s návrhem pana 
děkana rezervovat stálý a malý počet míst oborům, které určitě chceme v Senátu mít, a 
ostatní otevřít volné soutěži. Bylo by lepší to dělat než podle počtu přepočteným 
úvazkům. 
prof. Widimský: počty pracovišť zvýhodňují teoretické obory 
Dr. Vácha: návrh MUDr. Hubičkové Heringové o tom, aby s k jednomu datu stanovilo 
kdo je akademický pracovník. 
Metoděj Renza: navrhujeme stanovit datum a místo setkání k neoficiálnímu jednání a 
rádi jej zorganizujeme.  
 
Předseda AS nyní vzhledem k nepřítomnosti MUDR. Fontany žádá senátory o prohození 
bodů 6. a 7.  Po schválení nastává bod č. 7.  
 

Ad 7) Akreditace bakalářského programu Fyzioterapie – doc. Řasová 
Doc. Řasová seznámila senátory s výsledky reakreditace bakalářského studijního programu 

Fyzioterapie v rámci vnitřní akreditace UK. Obor navazuje na tradici zakladatele prof. Jandy. 

Obor využívá potenciálu osobností 3. LF UK. Obor se zaměřuje na myoskeletální medicínu a 

na neurorehabilitaci. Studenti studují preklinické obory medicíny i v jiných předmětech, jako 

je anglický, latinský jazyk a podobně. Od prvního až do třetího ročníku jsou studenti 

připravováni na specializovaný výkon povolání fyzioterapie. Studují se i základy ergoterapie, 

speciální pedagogicky, sociální rehabilitace atd. Výuka je hodně zaměřena na praxi studenti 

absolvují 1600 hodin v průběhu studia. Praxe je vykonávána předvedším ve FNKV, ale také 

v Thomayerově nemocnici a v ÚVN. Studenti se mohou profilovat směrem na kliniku nebo 

spíše na vědeckou práci. Změny jsou jen drobné, například ve směru posílení praktických 

předmětů na úkor teoretických (výuka anglického jazyka jen jeden semestr). 

 
Diskuse: nebyla 

 
Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. 
h) Statutu 3. LF UK žádost o udělení oprávnění uskutečňovat 
bakalářský studijní program „Fyzioterapie“. 
 
Hlasování: 26/0/0 
 
Ad 6)   Zpráva o evaluaci letního semestru 2018/2019 – MUDr. 
Fontana 
Současný stav je zaběhlý, máme systém a harmonogram sběru a vyhodnocení evaluací. 

Poslední změny se týkaly ukládání konceptů evaluací a jejich filtrování dle pedagoga a 

předmětů.  

Minulý týden byla nastartována kampaň ke zvýšení návratnosti evaluací. Návratnost narostla 

o několik desetin procenta oproti loňskému roku, dnes je průměrná návratnost 4,09%, dříve 

byla 3,89%. Stále je to ale daleko od deseti procent. V letním semestru je návratnost vždy 

nižší než v zimním. V českém curriculu všeobecného lékařství je návratnost nejvyšší 



v prvních dvou ročnících, nejnižší v ročníku šestém. Hranici deseti procent překročily 

Buněčné základy medicíny, Lékařská terminologie a Struktura a funkce lidského těla.  

Do budoucna chystáme vyhodnocení kampaně, případně její posílení audiovizuálními spoty, 

cíleným oslovováním studentů během výuky. Studenti mají vnímat, že s evaluacemi se 

opravdu něco děje a je k nim přihlíženo.  

Podobné problémy jako my mají všechny ostatní fakulty, které věc řeší více nebo méně 

restriktivními způsoby. 

 

Diskuse: 
Dr. Vácha: jak tedy evaluace dopadly?  

MUDr. Fontana: hodnocení studentů je v globálu mírně lepší. Některé předměty se mírně 

zlepšily, jiné zhoršily ale v globálu je hodnocení lepší. Důležitější jsou ovšem individuální 

psané příspěvky studentů.  

Metoděj Renza: loni jsem byl členem fóra mezinárodní akreditace UK. komise na UK 

konstatovala, že čísla jsou mimo naši zemi ještě nižší než u nás. Je třeba pracovat na zlepšení, 

ale v zahraničí jsou výsledky o něco horší.  

prof. Widimský: nejzajímavější je slovní hodnocení studentů, které je důležité a přínosné. Je 

vidět, kolik studentů je ochotno věnovat evaluaci čas a kolik myšlenek.  

MUDr. Fuksa: Existuje v 6. ročníku hodnocení stáží?  

MUDr. Fontana: ano, tato čísla máme. Ukazuji zde v prezentaci ovšem jen primární 

kontaktní výuku. 

 
Závěr: 
1) AS 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech 
evaluace výuky studenty za letní semestr 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 opatření posilující propagaci a prezentaci 
evaluace a kroky k vylepšení evaluace na 3. LF UK. 
 
Hlasování: 27/0/0 
 
 
Ad 8)   AS 3. LF UK – zpráva o činnosti za rok 2019 – dr. Vácha 
Zprávu vypracovala tajemnice ing. Sádecká a zpráva je vystavena na webových stránkách 

Senátu.  

Senát 3. LF UK se věnuje dlouhodobě třem oblastem: 

agendu, která se opakuje rok co rok, jako jsou výsledky hospodaření, zpráva o evaluaci a 

podobně. 

Krom toho se Senát věnuje mimořádným bodům, jak je Návrh úpravy Volebního řádu AS a 

podobně. 

Krom toho má Senát ambici občas vytvořit text, který jde ven z Univerzity, kde se Senát 

vyjadřuje v případě naléhavé potřeby k politickým událostem a podobně. Z tohoto důvodu je 

zřízena mailová komunikace jednotlivých předsedů senátů lékařských fakult a na druhé rovině 

předsedů senátů v rámci všech fakult UK.  

Senáty pak jsou schopny synchronizovaně vytvořit prohlášení, které jde do médií a ovlivňuje 

společenskou atmosféru. 

 



Diskuse: nebyla.  
 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK bere Zprávu o činnosti AS 3. LF UK za rok 2019 
na vědomí.  

 
Různé: 
Kateřina Grygarová pozvala všechny senátory na Ples 3. LF UK, který se bude konat 6. 
března v Národním domě na Vinohradech s poznámkou, že všechny informace budou 
rozesílány elektronickou poštou 
 
doc. Džupová: je zde problém s očkováním studentů proti chřipce. Ze studentů, kteří ke mně 

včera přišli na kurs Infekčního lékařství z pátého ročníku jich bylo z 32 očkováno 10. Dalších 

pět nebylo očkováno, i když měli zájem. Došlo k výpadku vakcíny do naší republiky, přišla 

ve dvou vlnách a mezi nimi byla měsíční pauza. Takový výpadek je v jiných letech 

neobvyklý. očkovalo se v první polovině října a pak až v listopadu a až do prosince. Kapacita 

klinik pracovního lékařství pak logicky nestačila. Studenti se objednávali na konkrétní 

termíny, ale často termíny nevyhovovaly z důvodů výuky. Studenti se jistě mohli očkovat u 

svých praktických lékařů ale zde je to zadarmo a je to tak správně.  

Bylo by možno se na příští rok připravit lépe, třeba navýšením kapacity na klinice pracovního 

lékařství nebo nabízím navýšením kapacity na klinice infekčního lékařství Bulovce jsme 

schopni další zájemce naočkovat.   

doc. Čelko: bylo naočkováno kolem 150 studentů ale vakcína není. Není a nebude.  

 

Dr. Vácha: příští zasedání senátu bude 10. března 2020, druhé úterý v měsíci ve 14:30  

v místnosti č. 223. 

Studentům přeji klidné zkouškové období, akademikům trpělivost a děkuji všem za vaši 

přítomnost a za vaše názory.   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 

             předseda AS 3. LF UK 

 
 



Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu 3. LF UK, 
konaného dne 10. března 2020 ve 14:30 hodin 

v konferenčním sále prof. Radany Königové na děkanátu, č. dv. 223. 
 

Program:                                                                                                          
1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 14. ledna 2020 

4.         Informace děkana 

5.  Akreditace magisterského studijního programu – Všeobecné lékařství. MUDr. Marx 

6.  Návrh na vznik dvou nových pracovišť:  

   Návrh na vznik kabinetu Praktického lékařství 

   Návrh na vznik Ústavu mikrobiologie 3. LF UK, SZÚ, FNKV – prof. Widimský 

7.  Návrh na sloučení I. a II. Interní kliniky – prof. Widimský 

 

Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 25 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 

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

Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. 
za studentskou komoru:     Kateřina Koudelková 
 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. ledna 2020 
 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu ze 14. ledna 2020, který obdrželi e-mailem,  
připomínky. 
 
Závěr: 
Zápis ze dne 14. ledna 2020 byl schválen tichým souhlasem.   

 
Ad 4) Informace děkana    
Stávající situace kolem koronaviru 
Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví  č. MZDR 10676/2020 – 
1/MIN/KAN,  viz příloha této zprávy,  se s účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020  zakazuje 
osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu 
studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky 
zvážit možnosti distančního zdělávání.  
S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění 
(promoce apod.) na UK.   



Rozhodnutí děkana: 
V této souvislosti ukládá děkan: 
Proděkanovi pro studium a výuku: 
a) Zajistit rozšíření této informace pracovníkům a studentům fakulty včetně studentů 
v anglickém jazyce; 
b) Zajistit nepřetržitý provoz telefonické krizové linky +420 724 292 312. 
Přednostům klinik a ústavů a vedoucím výukových pracovišť fakulty: 
a) Zajistit náhradu frontální výuky (včetně výuky v přípravných kurzech pro uchazeče o 
studium) formou streamování, videoprezentací, komentovaných prezentací a dalších 
podkladů (v případě studijního programu Všeobecné lékařství / General Medicine 
v obou výukových jazycích) a umístit je na portál Výuka, případně zajistit jejich 
distribuci studentům prostřednictvím SIS; 
b) Zajistit náhradu klinické výuky náhradní formou dle aktuální epidemiologické situace, 
personálních, organizačních i věcných podmínek daného pracoviště tak, aby studenti 
mohli splnit požadavky kontroly studia do konce akademického roku; 
c) Zajistit konání zkoušek i státních zkoušek s tím, že tam, kde je jejich součástí praktická 
klinická část bude tato zajištěna náhradním způsobem bez přímé expozice pacientů; 
Vedoucímu Výpočetního střediska fakulty zajistit asistenci při aktualizaci portálu 
Výuka včetně případného posílení kapacity a na jejich žádost též asistenci vedoucím 
předmětů při organizaci náhradní výuky jiným on-line způsobem. 
Tajemnici fakulty zajistit ukončení přítomnosti studentů v budově A po 16. hodině 
v pracovní dny a trvale během dnů pracovního volna. Individuální výjimky může povolit 
pracovník fakulty, ke kterému student přichází k projednání konkrétní věci nebo 
k provádění výzkumné činnosti. 
 
Pozastavení pracovních a studijních cest, kromě těch nutných pro chod fakulty  
Práce z domova – na písemnou žádost 
Erasmus – příjezdy i výjezdy pozastaveny, na zahraniční studenty u nás se vztahují 
pravidla stejná jako pro naše studenty. 
 
Klimatizace – 9. 3. 2020 byla MŠMT schválena investice 240 mil. na klimatizaci 
v budově A, byly zahájeny další kroky k vypsání výběrového řízení. 
 
Jednání vlády 24. 2. 2020 se 17 děkany (lékařských a zdravotnických fakult) o 
oboru všeobecná sestra.  Zvažují stejnou podporu jako byla dána všeobecnému 
lékařství- zatím bez závěru, další jednání. 
 
Jednání 8 děkanů lékařských fakult na MZ ČR  18. 2. 2020  o specializačním 
vzdělávání.  MZ začalo dávat potvrzení o výjimkách. 

 
Otázky, diskuze: 
T.  Sychra: Budou vyvěšeny zmíněné informace na webu? – Ano do večera. 
Písemné testy budou? Podrobnosti sdělí Dr. Marx 
P. Toušek: Klinické praxe pro 6. ročník po jednom jsou možné? Ne, je to výuka. 
D. Marx: posílali dnes všem studentům oznámení, že podrobné info bude večer. Zkoušky 
ano – nejsou výuka, dodržet počet do 100 studentů, dělení na více skupin. 
M. Renza: Dotaz ohledně studentů na Erasmu – budou informace z RUK 
M. Havrda: Mustr pro výuku? - Dr. Kostrhun dodá návod 
L.Bankovská: Osobní konzultace? Jen po internetu. 



D. Marx: zítra ve 13 hodin bude pro studenty anglického curricula podobná diskuse jaká 
byla v pátek po zrušení plesu  
T. Sychra: Závěr je tedy, že škola ne, nemocnice ne, zkoušky ano – dostanou info večer 
K. Bernášková: Bude probíhat kontrola studentů na účasti alternativní výuky? – Bude 
v kompetenci vyučujících. 
  
Dr. Vácha: ke studentské části senátu - Krizový štáb se shodl, že senát není výuka, na 
dubnový senát tedy studenti mohou přijet, event. bude uspořádána videokonference. 

 
Ad 5)   Akreditace magisterského studijního programu – Všeobecné 
lékařství.  
MUDr. Marx předložil návrh akreditace studijního programu Všeobecné lékařství, 
který má být předložen do 30. března2020 na UK na dalších 10 let 2021-30. 
Jednání proběhlo v komisi pro výuku a s přednosty. 
Změny – obecné 

 Minimalizace přednášek zejména v 3-6 ročníku 
 Elektivní interval 6 týdnů – 6 ročník 
 Povinné absolvování didaktického kursu pro všechny/nastupující pedagogy 

Změny - specifické 
 Gynekologie a porodnictví – redukce výuky v 4 r, extenze v 5 (1 týden) – posun 

státnice a prázdninové praxe 
 HEPL – výuka v 2-4 ročníku a státnice 
 ÚKM - zkouška 
 Přenosné nemoci – extenze dotace o 2 výukové dny 
 Lékařská psychologie a Komunikace – spojení – redukce ve 4. ročníku + 2 dny 

v 5. ročníku 
 Všeobecné praktické lékařství výuka 
 Paliativní medicína – téma ne předmět 

Posílení klinické praxe 
 Pensum základních dovedností 
 Satelitní pracoviště 
 Inkluzívní a exkluzívní výuka 
 Simulační výuka 
 Standardizovaný pacient 
 Volný měsíc 

 
Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 3 odst. 2 Akreditačního řádu 
UK nemá námitek k předloženému návrhu akreditace SP všeobecného 
lékařství. 
 

Diskuze: nebyla 
 
Hlasování:  25 / 0 / 0 
 
 



Ad 6)   Návrh na vznik dvou nových pracovišť:  
- Prof. Widimský předložil návrh na vznik nového pracoviště 3. LF 

UK – Kabinetu praktického lékařství.  
• Pro období let 2020 – 2022 navrhujeme personální obsazení jen velmi 

omezeného rozsahu (viz dále). Po zkušenostech z prvních dvou akademických 
roků výuky pak bude rozhodnuto o dalším vývoji této výuky.  

• Personální obsazení a finanční náklady:  
• - vedoucí kabinetu úvazek 0,6  
• - odborný asistent úvazek 0,3  
• - sekretářka úvazek 0,5  
• - cca 4 lektoři na Dohody o pracovní činnosti  
• - hlavním úkolem vedoucího kabinetu (dr. Seifert) je sehnat nejméně 15 školitelů 

z řad praktických lékařů na Dohody o pracovní činnosti  
• - celkové finanční náklady v roce 2020 cca 1,5 mil. Kč, v dalších dvou letech cca 2 

mil. Kč  

Diskuze:  

L.Bankovská: Otázka týkající se náplně práce dr. Seiferta. Co bude učit ten Kabinet? Odkud 

se na to vezmou peníze?  

P.Widimský: Podrobnosti se budou dohadovat postupně až do konce září. Výuková základna 

na SZÚ. Finance z rozpočtu LF. Mělo by to pokrýt roční navýšení.  

D. Marx: 15% absolventů končí jako praktičtí lékaři  

J. Rambousková  

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) 
Statutu 3. LF UK s návrhem na zřízení Kabinetu Praktického lékařství 
3.LF UK 
 
Hlasování  22 / 0 / 3 
 
 

- - Prof. Widimský předložil návrh na vznik Ústavu mikrobiologie 
3. LF UK, SZÚ, FNKV  

1. Vznik nového pracoviště 3. LF UK – Ústavu mikrobiologie jako společného 
pracoviště 3. LF UK, FNKV a SZÚ.  
2. Zrušení stávajícího Ústavu laboratorní diagnostiky 3. LF UK a FNKV.  
3. Přejmenování Ústavu imunologie 3. LF UK na Ústav imunologie a klinické 
biochemie 3. LF UK.  
Změny navrženy k datu 1. dubna 2020. Navrhované změny byly opakovaně 
projednávány v kolegiu děkana.  
Personální obsazení a finanční náklady: Tato změna nepřináší žádné mimořádné 
finanční náklady. Pracovníci ÚLD, kteří se zabývají mikrobiologií budou administrativně 
převedeni pod Ústav mikrobiologie. Pracovníci ÚLD, kteří se zabývají klinickou 
biochemií budou převedeni pod Ústav imunologie a klinické biochemie. Provozní 
náklady si každá instituce ponese sama (viz přiložená smlouva). Z pohledu rozpočtu 
fakulty je tedy tato organizační změna ekonomicky neutrální. 



 
Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) 
Statutu 3. LF UK se zřízením Ústavu mikrobiologie 3. LF UK, FNKV, SZÚ 
od 1. dubna 2020. 
 
Hlasování 25 / 0 / 0 
 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) 
Statutu 3. LF UK se zrušením stávajícího Ústavu laboratorní 
diagnostiky 3. LF UK a FNKV od 1. dubna 2020. 
 
Hlasování 25 / 0 / 0 
 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1. písm. a) 
Statutu 3. LF UK s přejmenováním Ústavu imunologie 3. LF UK na 
Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK od 1. dubna 2020. 
 
Hlasování 25 / 0 / 0 
 
Ad 7) Návrh na sloučení I. a II. interní kliniky  
Prof. Widimský po projednání a se souhlasem ředitele FNKV prof. 

P. Arenbergera předložil návrh na sloučení I. interní kliniky a II. interní 

kliniky 3. LF UK a FNKV.  
Koncepci interních oborů ve FNKV projednala v roce 2019 společná komise děkana a ředitele 

(závěry komise z 10. 9. 2019 tvoří přílohu č. 1 mého návrhu). S podobnou koncepcí vystoupil 

též prof. Rychlík v průběhu výběrového řízení na přednostu II. interní kliniky (přílohy č. 2 a 3) 

a byl výběrovou komisí doporučen.  

Po 5 měsících, kdy vedl obě kliniky současně a detailně se seznámil s jejich provozem, nyní 

předložil oficiální návrh, který má plnou podporu vedení FNKV i vedení 3. LF UK. Sloučení 

obou klinik nebude provázeno žádnou personální ani provozní redukcí, ba naopak – vedení 

FNKV i 3. LF UK podporuje rozvoj silné interní kliniky jakožto jednoho z klíčových pracovišť 

v rámci nemocnice i fakulty včetně rozvoje těch interních oborů, které zatím nejsou dostatečně 

zastoupeny (např. pneumologie) a včetně připravenosti FNKV investovat do rozvoje interních 

oborů. 

Současně je nutno specifikovat názvy interních klinik tak, aby byla zachována číselná 

posloupnost. Sjednocená klinika tedy ponese název II. interní klinika 3. LF UK a FNKV. Název 

III. interní – kardiologické kliniky zůstane nezměněn. K názvu Interní hematologické kliniky 

se předřadí číslovka I. Tedy: 

I. interní – hematologická klinika 3. LF UK a FNKV 

II. interní klinika  3. LF UK a FNKV 

III. interní – kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV 

Změny navrhuje k datu 1. května 2020. Navrhované změny byly projednány v kolegiu děkana. 

 

Dr. Vácha uvedl poslední plánovaný bod programu s tím, že po odeslání pozvánky na zasedání 

Akademického senátu, obdržel ve čtvrtek večer ve 21:08 hodin otevřený dopis od dr. Grochola 



a dr. Němečkové, který podepsalo 31 lékařů II. interní kliniky, kteří nesouhlasí se sloučením 

obou klinik. Následovala kuloární jednání a výsledkem je to, že si dovolil pozvat prof. 

Rychlíka, aby prezentoval svou vizi sloučení a pozval i autory otevřeného dopisu, aby přednesli 

svoje stanovisko. Uvítal i dr. Krausovou, autorku prvního otevřeného dopisu z 30. září 2019, 

projednávaného na jednání AS dne 12. listopadu 2019. Poprosil i prof. Anděla, signatáře 

čtvrtečního dopisu, zároveň proděkana a zároveň dlouholetého přednostu II. interní kliniky o 

jeho komentář. Věc zřejmě podle názoru dr. Váchy ještě není zralá k tomu, aby byla 

prohlasována dnes, bude se snažit prosadit návrh na zřízení pracovní komise, do které jsou 

zváni všichni senátoři plus zainteresovaní odborníci, a která by další měsíc nebo dva 

monitorovala situaci a jednala se všemi stranami, abychom došli k nějakému konsensu. 

 

Prof. Rychlík přednesl svoji vizi. 

Dr. Němečková přečetla otevřený dopis. 

Prof. Anděl přednesl svůj komentář. 

Následovala dlouhá diskuse. 

I. Rychlík  

L. Bankovská  

J. Gojda 

T. Sychra 

J. Trnka 

A. Atakhanova 

F. Duška 

M. Havrda 

L. Grochol 

Na závěr diskuze krátce vystoupil děkan P. Widimský, který informoval členy AS o tom, že 

sloučení klinik má i nadále plnou podporu jak děkana, tak i ředitele FNKV, nicméně že 

z průběhu jednání se jasně ukázalo, že situace není ještě po personální stránce dobře 

připravená a hrozí riziko interpersonálních sporů či výpovědí, což by v době nastupující 

epidemie Covid-19 byl ten nejhorší možný scénář. Proto jako děkan bude akceptovat 

rozhodnutí AS, ať bude jakékoli. 

 

 

 

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK hlasoval o návrhu na sloučení I. a II. interní 

kliniky. Otázka byla modifikována předsedou senátu takto: Jste pro to, 

abychom již dnes rozhodli o sloučení I. a II. Interní kliniky? 

  

Hlasování: 3 / 21 / 0 
 
V následné diskusi  bylo navrženo zřízení Pracovní skupiny senátu k tomuto účelu. Jejím 
úkolem bude projednat se všemi zúčastněnými jejich stanoviska a pokus se nalézt 
východisko ze současné situace. 
Návrh členů: senátoři i přizvaní nečlenové senátu, dr. Vácha nabízí jako členy osobně 
zainteresované - dr. Gojdu, dr. Hajera (v karanténě), prof. Touška, dr. Havrdu. Komise si 
má právo přizvat další externí členy z obou klinik, případně i další senátory. 
 



Akademický senát souhlasí se zřízením pracovní skupiny pro 
posouzení tzv. „Návrhu sloučení I. a II. interní kliniky“ ve složení dr. 
Gojda, dr. Hajer, dr. Havrda, prof. Toušek. 
 
Hlasování: 23 / 0 / 2 
 
Dr. Vácha poděkoval všem za příspěvky.  
  

Různé: 
Prof. Moťovská, která byla zvolena do předsednictva Akademického senátu UK, nabídla 
všem možnost spolupráce, předjednání, jednání v zájmu 3. LF v Senátu UK. Dr. Vácha 
paní profesorce Moťovské poblahopřál ke zvolení do tohoto důležitého orgánu UK. 
 
M. Renza navrhl toto prohlášení: 
“AS 3. LF UK bere na vědomí informace děkana o opatřeních zavedených v souvislostí 
šířením epidemie koronaviru COVID-19. Akademický senát deklaruje plnou podporu 
těchto kroků k omezení šíření epidemie a žádá děkanát 3. LF nadále pravidelně předávat 
a aktualizovat informace a pokyny pro studenty i zaměstnance 3. LF UK, především z 
důvodu neustále vyvíjející se situace. Akademický senát dále deklaruje plnou součinnost 
s vedením fakulty.” 
 

Akademický senát odhlasoval přijetí této deklarace 

 

Hlasování: 18 / 0 / 7 

 

T. Sychra 
- Vznesl otázky na děkana ohledně Erasmu a prodloužení semestru a nabídl pomoc studentů 

v nemocnicích v případě potřeby. Dotaz na školení/trénink pro případ povolání. 

- Bude studentům vycházeno maximálně vstříc při řešení otázek ohledně setrvání v místě 

studia. Bude snaha semestr neprodlužovat, ale zatím není možno dát kvalifikovanou odpověď. 

Děkan ocenil nabídku studentů na pomoc a poděkoval, školení zatím není možné, ale budou 

nějaké instruktážní návody šířené ve formátu videí, fotografií, apod. 

Studenti budou registrovat zájemce a budou se pomalu připravovat možnosti, kdy by se 

studenti mohli zapojit. Pan děkan požádal, aby stanovili ze svých řad jedince, které budou 

kontaktní osoby pro vedení fakulty. 

Doc. Duška zmínil příklady z Itálie, kdy by mohla být např. přínosná pomoc studentů. 

 

R. S. Berentsen  
- Vznesl dotaz týkající se rozsahu informací pro studenty anglického curricula s tím, že zatím 

vědí jen, že byla zrušena výuka. Jak dlouho je předpokládáno, že bude situace trvat? Jak často 

budou informace aktualizovány. 

- Děkan odpověděl, jaký je jeho osobní předpoklad, informace pro studenty oficiálně vyhlásí 

ještě dnes a bude umístěno i na anglickém webu fakulty. 

 

T. Sychra 

- Dotaz o návratu studentů domů nebo setrvání zde. 

- Není žádné nařízení ani doporučení v tomto směru, je to na studentech samotných. Výuka 

nebude nejspíše obnovena před začátkem dubna. 

- Prof. Šlamberová – otázka průběžného zkoušení. 



- Dr. Svobodová – již připravují instruktážní materiál 

 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  

14. dubna 2020 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové. 

    
 

        Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 

              předseda AS 3. LF UK 

 
 
Korektura:  Mgr. M. Vácha, prof. P. Widimský 
 
 
23. 3. 2020 
 
Tomáš Sychra, Marek Vácha 
 
13. května 2020 
 



ZÁPIS z 4. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, 

konaného dne 12. května 2020 ve 14:30 hodin v Syllabově posluchárně 
 

Program:                                                                                                          
1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 10. března 2020 

4. Informace děkana 

5. Návrh změn Pravidel přijímacího řízení v souvislosti s Covid19 – per rollam – MUDr. 

Marx, Dr. Vácha 

6. Zpráva o hospodaření 3. LF UK v roce 2019 – JUDr. Mužíková 

7. Návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2020 – JUDr. Mužíková 

8. Pracovní skupina AS 3. LF UK pro sloučení I. a II. interní kliniky – dosavadní výstupy 

– Dr. Vácha 

9. Pojem „akademický pracovník“ na Univerzitě Karlově – zpráva z rektorátu. - Dr. Vácha 

            Různé 

 

Ad 1)  

Zahájení   
Přítomno bylo 29 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

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

 

Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru: doc. Jan Novák  

za studentskou komoru: Martin Horák 

 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. března 2020 
 

Tomáš Sychra měl dvě připomínky: 

Ad 3) prof. Moťovská nebyla zvolena do senátu UK, ale byla zvolena do předsednictva senátu 

UK. Bude opraveno.  

Ad 7) bude třeba změnit větu: Následná diskuze ukázala, že většina přítomných souhlasí 
s koncepcí sloučení. 
Dr. Vácha upraví stávající zápis dle připomínek. 
Závěr:   

Opravený zápis bude vyvěšen na stránce AS a v konečné podobě bude schválen na 

červnovém zasedání. 

 

Ad 4) Informace děkana    

 
Poděkování studentům za perfektní přístup k situaci kolem koronaviru. 

 

Shrnutí usnesení vlády ČR z 11. května 2020 týkající se naší fakulty 

 



• nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe 

• čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

• student osobně přítomen ve vzdělávací instituci pouze pokud je bez akutních zdravotních 

potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění 

 

Výuka do konce semestru 

 

• Klinická a praktická výuka bez omezení počtu studentů 

• Semináře aj. formy výuky do počtu 15 studentů 

• Pro každý předmět rozhodne garant po dohodě s přednostou pracoviště o formě výuky do 

konce semestru 

• Zkoušení prezenční formou preferováno, distanční formou možné ve zdůvodněných 

případech (zahraniční studenti, studenti v karanténě apod.) 

• Čestná prohlášení, povinné roušky, odpovědný přístup! 

 

Pozastavení všech pracovních a studijních cest do zahraničí  

 

• Nadále platí pozastavení všech pracovních a studijních cest do zahraničí. 

• Netýká se výjimečných případů, kdy výjezd pracovníka je nezbytný pro řádný chod 

fakulty (např. přijímací zkoušky). Takovéto případy budou povoleny výhradně po 

osobním projednání žádajícího pracovníka s děkanem.  

• Všem pracovníkům i studentům se důrazně doporučuje, aby maximálně omezili i své 

soukromé cesty do zahraničí na absolutně nezbytné minimum. 

Práce z domova – již spíše výjimečně 

• Nadřízený může práci z domova umožnit, je však povinen kontrolovat její plnění a 

výsledky. 

• Plný provoz všech pracovišť musí být zajištěn. 

• Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa hygienickou službou, mohou požádat 

písemně děkana (akademičtí, vědečtí a pedagogičtí pracovníci) nebo tajemnici (ostatní 

pracovníci) o povolení práce z domova na dobu nařízené karantény. Pracovní volno bude 

v obou situacích (body 5+6) posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele 

podle § 208 Zákoníku práce.  

Strategické priority fakulty pro rok 2020 (v souvislosti s pandemií Covid-19) 

• Studenti posledních ročníků musí mít možnost dostudovat v plánovaném termínu 

• Studenti ostatních ročníků musí dostat možnost pokračovat ve studiu bez prodloužení 

celkové doby studia. 

• Z pohledu ekonomického: zachování zaměstnanosti. Raději omezit či nevyplácet odměny 

nežli na konci tohoto či na počátku příštího roku propouštět. Omezit výdaje z vlastních 

zdrojů. Výdaje z grantů aj. projektů podle plánu (pokud prostředky na tyto projekty 

fakulta dostane). 

• Přijímání do 1. ročníků všech studijních programů musí proběhnout v obvyklém rozsahu 

včetně předpokládaných počtů přijatých studentů. 

• Práci z domova fakulta umožnila v maximální možné míře, v současné fázi se však její 

rozsah omezuje, aby nebyl narušen běžný chod fakulty v době, kdy vrcholí semestr.  

• Udržení kontinuity specializačního vzdělávání. 

• Další prohlubování spolupráce se SZÚ. 



 

Aktuálně vypsaná VŘ na pozice přednostů 

• Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF a FNKV 

• Ústav mikrobiologie 3. LF, FNKV a SZÚ 

• Ústav farmakologie 3. LF 

• Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF 

• Kabinet praktického lékařství 

Klimatizace budovy A 

• Vybrána firma AZ KLIMA z Brna 

• T. č. probíhají administrativní úkony, předpoklad předložení dokumentů na MŠMT 12.5. 

• Délka zdržení na MŠMT rozhodne o tom, zda se projekt letos podaří realizovat. 

Pronájem prostor v budově X 

• Požadavek SZŠ / magistrátu hl. m. Prahy na zvýšení ročního nájemného z 30 000 Kč na 

1,1 mil. Kč (tržní nájemné by bylo ještě vyšší) 

• Jednání s primátorem – vstřícný postoj 

• Dohoda na kompromisní ceně 200 000 Kč / rok 

Finišuje příprava nové smlouvy o spolupráci se SZÚ  

• Výuka studentů magisterských i bakalářských studijních programů 

• Doktorské studijní programy 

• Specializační vzdělávání lékařů 

• Společné výzkumné projekty 

• Akademické postupy 

• Společná pracoviště. 

Diskuze:  

M. Renza: Dotaz na termín ke klimatizaci: Je možný i přesun na příští rok?  

Děkan: Je možné, že se kvůli administrativním záležitostem na MŠMT projekt zdrží a bude 

realizován až v příštím roce, protože není možné provádět bourací práce v době výuky. 

dr. Havrda: SZŠ – je setrvání v budově X do budoucna ohroženo?  

Děkan: Jednání byla o ceně, nešlo o ukončení pronájmu. Máme i nové prostory v budově B a 

jedná se i se SZÚ, prostorově na tom špatně nebudeme. 

 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 

Ad 5)  Návrh změn Pravidel přijímacího řízení v souvislosti s Covid19 – per 

rollam – MUDr. Marx, Dr. Vácha 

Materiál o návrhu změn byl vyvěšen na stránce AS a rozeslán všem senátorům k hlasování 

per rollam. Návrh byl per rollam schválen 24 hlasy pro, 1 se zdržel, 7 nereagovalo.  

Dr. Marx na jednání senátu shrnul změny v pravidlech přijímacího řízení a pro potvrzení bylo 

znovu hlasováno na místě.  



Výzva: Dr. Marx poprosil vedoucí pracovníky, aby zajistili personálně písemnou část 

přijímacích zkoušek. Též bude třeba studentských asistentů. 

Diskuze:  

Dr. Havrda - Jak velká je selekce dle současných suboptimálních, ale situací vynucených 

kritérií? (Poměr přihlášených a přijatých, výběr dle průměru prospěchu) 

Dr. Marx: U sester a fyzioterapeutů je cca 340-380 uchazečů, přijímáme 60 sester, 30-40 

fyzioterapeutů. U dentálních hygienistek 280/25, u nutriční terapie 120/30, u magistrů 

intenzivní péče asi 45/30. 

 

Hlasování: 28 – 0 – 1  

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10 odst. 1, písm. e) Statutu 3. LF UK schvaluje 

předložené změny Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021. 

 

Ad 6)  Zpráva o hospodaření 3. LF UK v roce 2019 – JUDr. Mužíková 
 

JUDr. Mužíková, tajemnice fakulty, předložila přehled o hospodaření fakulty v roce 2019.  

Vysvětlila položky nákladů a výnosů a výsledek hospodaření. 

Nákladové položky oproti r. 2018 byly navýšeny o 48,2 milionu (38,8 na mzdy).  

Zpráva o hospodaření je vyvěšena na stránce AS. 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 29 – 0 – 0  

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK schvaluje 

Zprávu o hospodaření fakulty v roce 2019, kterou z pověření děkana předložila a 

prezentovala JUDr. Mužíková. 

 

 

 

Ad 7) Návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2020 – JUDr. Mužíková 

Tajemnice fakulty prezentovala návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2020, který vychází 

z loňského rozpočtu a počítá se situací bez koronaviru. Musíme šetřit a asi až na podzim se 

ukáže, co z rozpočtovaných výnosů opravdu dostaneme. Výnosová částka vychází z loňských 

výnosů, jedná se především o příjmy od samoplátců a příspěvky od státu, které byly sice již 

stanoveny, ale může vzhledem ke stávající situaci dojít k jejich krácení. 

Děkan upozornil na propad státního rozpočtu s tím, že může dojít ke krácení příspěvků oproti 

tomu, co bylo přislíbeno. Zatím byly zastaveny veškeré odměny, stejně jako u ostatních fakult, 

velmi opatrně a postupně budou uvolněny výkonové odměny. Nejvyšší jsou personální náklady 

a v nejvyšší nouzi by se musely snížit stavy. Proto je lepší nyní šetřit na odměnách, aby 

nemuselo dojít ke snižování stavů. 

Počet grantů se snížil. Důvodem je, že AZV požaduje, a nemocnice také, aby všechny granty, 

které jsou klinické, byly podávány nemocnicí jako hlavním řešitelem a nikoliv fakultou. 



Diskuze: dr. Havrda – výdajová část státního rozpočtu, který je zákonem, by neměla být 

měněna… 

Tajemnice: Zákon lze změnit dle potřeby, na schůzi tajemníků byli upozorněni na možné 

krácení financí. 

Děkan: Poslanci mohou zákon změnit, již ho změnili – zvýšili deficit. 

S. Skamene: SKAS byla kontaktována několika studenty anglického kurikula, kteří vyjádřili 

obavy ohledně své schopnosti splácet školné včas a v plné výši, v souvislosti s ekonomickými 

dopady pandemie coronaviru. Existuje nějaká struktura podpory 3. LF, která by těmto 

studentům mohla v případě finanční tísně pomoci? 

Dr. Marx: V případech, kdy studenti nemohou splácet a jsou dobré studijní výsledky, může 

student dostat splátkový kalendář. Zatím nedošlo k nezaplacení. Poplatky lze i do určité výše 

odpustit, ale pouze ve výjimečných případech (nemoc, péče o dítě, nezaviněná finanční tíseň 

apod.) 

Děkan: Musíme přijmout více studentů než v minulých letech a dá se předpokládat, že za 

stávající situace se do financí promítne dost negativních věcí. Problém u plateb zahraničních 

studentů může způsobit fakultě velký ekonomický problém. 

Hlasování: 29 – 0 – 0  

Závěr: 

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 2020, který předložila z pověření děkana tajemnice 

fakulty JUDr. Mužíková. 
 

 

Ad 8) Pracovní skupina AS 3. LF UK pro sloučení I. a II. interní kliniky – 

dosavadní výstupy – Dr. Vácha 
Materiál byl vyvěšen k prostudování na stránce AS. Dr. Vácha shrnul dosavadní situaci. 

Členy PS se mohli stát senátoři i externí členové. K dnešnímu dni jsou členy Pracovní 

skupiny: 

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D  

- za studenty: 

Kateřina Grygarová, Kateřina Vernerová, Martin Horák 

- za akademickou část všichni, kteří jsou nějak zainteresováni ve věci sloučení obou klinik: 

prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. 

doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D. 

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. 

MUDr. Martin Havrda 

doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.  

MUDr. Pavla Libicherová (na žádost dr. Havrdy) 

- externisté: 

prof. MUDr. Rudolf Špaček, CSc. 

MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA 

Pracovní skupina se sešla ve středu 4. 5. 2020 a nejdůležitější závěry jsou následující: 

PS přichází s textem a chce se zeptat, zda bude klást správné otázky správným osobám, příp. 

požádat o rozšíření, usměrnění otázek. 

Členové se shodli, že úkolem PS je posuzovat situaci, nikoliv navrhovat řešení nebo dávat 

rady.  

PS za současné situace nedisponuje dostatkem formálních podkladů pro posouzení a je 



nutné o tyto podklady požádat zúčastněné strany. Členové se shodli na oslovení 3 subjektů – 

prof. Widimského, jako děkana 3. LF UK, prof. Rychlíka, jako přednosty obou klinik a prof. 

Arenbergera, jako ředitele FNKV. 

Otázky se budou týkat tří oblastí, které patří fakultě nebo nemocnici nebo oběma 

- Věda a výzkum 

- Výuka 

- Organizace zdravotní péče 

PS se táže jaké jsou výhody/nevýhody nulové varianty, proč by sloučení mělo nastat, a tyto tři 

subjekty budou požádány, aby vypracovali podrobné stanovisko. 

Celkem je oblastí sedm, další jsou: 

- Personální obsazení 

- Finance 

- Komunikace 

- Časový rozměr sloučení 

Pokud bude schválena metodika práce pracovní skupiny, bude rozeslána finální verze 

materiálu třem zmíněným stranám, PS projedná a posoudí jejich vyjádření a připraví 

závěrečnou zprávu a obrátí se se závěrečným řešením na senát. 

Diskuze:  

doc. Hajer: Upozornil senát, že situace trvá téměř rok, brání v normálním fungování, 

plánování projektů atd. 

dr. Vácha: Do agendy senátu se tato věc dostala až při březnovém zasedání. 

Hlasování: 29 – 0 – 0  

Závěr:  

AS 3. LF UK posoudil předběžné výstupy a schválil navržený postup Pracovní skupiny 

pro sloučení I. a II. Interní kliniky FNKV. 

 

Ad 9)   Pojem „akademický pracovník“ na Univerzitě Karlově – zpráva 

z rektorátu – Dr. Vácha 

1. 5. 2020 bylo schváleno opatření rektora č. 15/2020, které definuje pojem „akademický 

pracovník“. O toto opatření se budeme moci opřít při dalších senátních volbách. 

Různé: 

 

Dr. Vácha také poděkoval studentské části senátu za velmi rychlou reakci na situaci a návrh a 

organizaci dobrovolnické činnosti. 

 

Dr. Havrda též poděkoval a konstatoval, že o práci studentů je stále velký zájem, začínají ve 

zkouškovém období mít studentů nedostatek. 

 

Doc. Hajer – Navrhl posunout příští jednání senátu na později – aby měla PS více času na 

posouzení situace kolem sloučení klinik. 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  

16. června 2020 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 

Königové/Syllabově posluchárně. 



ZÁPIS z 5. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, 
konaného dne 16. června 2020 ve 14:30 hodin v Syllabově posluchárně 

 
 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 12. května 2020 
4. Informace děkana 
5. Smlouva 3. LF UK a SZÚ – prof. Widimský 
6. Cena Margaret M. Bertrand – doc. Rambousková 
7. Pracovní skupina AS 3. LF UK pro sloučení I. a II. interní kliniky a její doporučení. 

Zpráva o jednáních. Hlasování o sloučení I. a II. interní kliniky – dr. Vácha 
8. Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2021/2022 – 

MUDr. Marx 
9. Pamětní medaile - prof. Džupa 
10. Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha 

 
Různé 
 
Dvě změny: vystoupení prof. Arenbergera (telefonát 15/06) 
Návrh doc. Džupové (13/06) 
 
Ad 1)  
Zahájení   
Přítomno bylo 28 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
 
Závěr: AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  Josef Fontana  
za studentskou komoru:  Ondřej Cieslar   
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. května 2020 a schválení zápisu z 10. 
března po úpravách 
 
Zápis z 10. března byl upraven dle připomínek a žádný ze senátorů nevznesl k upravenému 
zápisu připomínky. 
 
Závěr: Zápis ze dne 10. března 2020 byl schválen tichým souhlasem.   
 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 12. května 2020, který byl vyvěšen na stránkách AS, 
připomínky. 
 
Závěr: Zápis ze dne 12. května 2020 byl schválen tichým souhlasem.   
 



Ad 4) Informace děkana    

• Roušky ve vnitřních prostorách fakulty i nadále povinné. Při stabilní situaci na konci 
června bude zrušeno. 

• Promoce v plánu na 15. 7. v Karolinu 
• Dokončení letního semestru podle plánu 
• Zkoušení během letních prázdnin! 
• Zahájení AR 2020-21 podle plánu 
• Cílem je od 29. 9. 2020 normální výuka, ale všechna pracoviště musí být připravena na 

kompletní přechod na distanční výuku kdykoli v průběhu AR !! 
• UK bude mít v rozpočtu 2020 cca -1,5 mld. Kč proti plánu → úsporná opatření na všech 

úrovních !! 

Ekonomická rizika v roce 2020 
Zvýšení nákladů: 
Zákon o min. mzdě: -6,5 M 
2 nová pracoviště: -2,5 M 
Vybavení simulačního centra a výukových prostor: -1 M 

Celkem náklady ↑ o 10 M 

Snížení příjmů: 
Zrušené poplatky do stipend. fondu: -2,5 M 
?? Pokles dotace od státu o 10% ?? – 25 M 
?? Snížení příjmů od zahr. studentů: ?? 0-60 M ?? 

Celkem příjmy ↓ o 3-90 M 

- Až v říjnu bude jisté, kolik z přijatých zahraničních studentů se zapsalo do 1. ročníku a jsou 
schopni poplatky hradit. 
- Nelze vyloučit (z ekonomických důvodů) úbytek i mezi zahraničními studenty vyšších 
ročníků…. 
- Do počtu zahraničních studentů se mohou promítnout i omezení cestování z/do některých 
států kvůli Covid-19….. 

Výběrová řízení na pozice přednostů 

• Ústav mikrobiologie 3.LF, FNKV a SZÚ – jmenována doc. Žemličková 
• Kabinet praktického lékařství – jmenován dr. Seifert 
• Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF a FNKV – jediný přihlášený uchazeč nebyl vybrán, 

prodlouženo jmenování stávající přednostky, VŘ bude vypsáno znovu. 
• Ústav farmakologie 3.LF – bude 18.6. 
• Ústav epidemiologie a biostatistiky 3.LF – bude 18.6. 

Informace o pověření doc. MUDr. Jana Poláka funkcí garanta magisterského studijního 
programu Všeobecné lékařství 

Provozní informace 



• Klimatizace budovy A: námitky neúspěšného uchazeče oddálily uzavření smlouvy, 
nestihne se do začátku nového AR, proto VŘ zrušeno. Bude připraveno na rok 2021 

• Pokračuje příprava vnitřních úprav v budově B 

Spolupráce se SZÚ 

• Nový společný ústav mikrobiologie 
• Prostory pro nový Kabinet praktického lékařství 
• Odd. specializačního vzdělávání 
• Výuka nutričních terapeutů, experimentální kuchyně 
• Nová posluchárna pro cca 100 posluchačů v budově č. 11 
• Využívání zvířetníku, plán na společný zvířetník 
• Návrh nové komplexní smlouvy o spolupráci 

Důležité termíny pro rok 2020 

2. 6., 5. 10., 21. 12.   Porada přednostů 
4. 6., 3. 9. (?), 8. 10., 5. 11., 3. 12. Vědecká rada 
19. - 23. 6.    Přijímací zkoušky 
9. 10.     Imatrikulace 
13. – 14. 11.    Setkání lékařských fakult 

Diskuze: nebyla 
 
Závěr:  AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
Všichni přítomní pak povstáním a chvilkou ticha uctili památku zesnulého doc. MUDr. 
Františka Vyhnánka, CSc. 
 
Vystoupení ředitele FNKV prof. MUDr. Petra Arenbergera, který také 
poděkoval studentům za jejich aktivity. Poděkoval i za organizaci a interakci mezi 3. LF UK a 
FNKV proděkanu Marxovi.  
Dále shrnul svůj pohled na spojení interních klinik, ke kterému se vyjádřil ve své odpovědi na 
dopis pracovní skupiny a která byla senátorům k dispozici na stránkách senátu. 
 
 
Ad 5)  Smlouva 3. LF UK a SZÚ – prof. Widimský 

Text smlouvy byl k dispozici na stránkách senátu. Smlouva fakultu nezavazuje k ničemu 
zásadnímu, jakékoli ekonomické věci budou řešeny dodatky nebo dílčími smlouvami. 
Deklaruje pouze oblasti spolupráce mezi 3. LF UK a SZÚ a prolínání obou institucí jak 
odborné, tak prostorové.  

Diskuze:  
M. Renza: Jak vypadala spolupráce do teď ve srovnání se smlouvou? 
Děkan: Spolupráce se průběžně prohlubuje, v posledních 2 letech se prohloubila razantně, 
nejvýraznějším prvkem bylo získání budovy B bezúplatným převodem. Dále bylo do SZÚ 
umístěno sídlo Kabinetu praktického lékařství, na které u nás nebyly prostory apod.  

Hlasování: 28 - 0 - 0 



Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10 odst. 4, Statutu 3. LF UK doporučuje 
uzavření smlouvy mezi 3. LF UK a SZÚ. 
 
Ad 6)  Cena Margaret M. Bertrand – doc. Rambousková 
Sedm nominovaných na cenu se představilo v krátkých prezentacích: Matěj Knopp, Martin 
Trnka,  Radana Králová, Kateřina Hebíková, Barbora Mechúrová, Anna Ouřadová, Monika 
Patrícia Tomeková. 
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: předsedkyně: dr. Bernášková, členové: ……………..Bylo vydáno 28 
hlasovacích lístků. Proběhlo tajné hlasování, s jehož výsledky seznámila senátory předsedkyně 
komise. Všechny hlasovací lístky byly odevzdány jako platné s výsledkem: 27 – 0 – 1. 

Závěr: V tajném hlasování byla na cenu vybrána Bc. Anna Ouřadová, spoluiniciátorka 
projektu MEDICI NA ULICI. 

 
Ad 7) Pracovní skupina AS 3. LF UK pro sloučení I. a II. interní kliniky a 
její doporučení. Zpráva o jednáních. Hlasování o sloučení I. a II. interní 
kliniky – dr. Vácha 
 
Dne 14. května 2020 PS oslovila dopisem: 
- děkana 3. LF UK, 
- přednostu I. a II. interní kliniky, 
- ředitele FNKV  
s žádostí o formální vyjádření k  navrženým oblastem, s přihlédnutím k relevanci dané oblasti 
k funkci oslovené strany. Každá oblast byla specifikována návodnými doplňujícími dotazy. 
- Věda a výzkum 
- Výuka 
- Organizace zdravotní péče 
- Personální obsazení 
- Finance 
- Komunikace 
Odpovědi všech tří stran byly zveřejněny na stránkách senátu. 
Pracovní skupina zhodnotila podklady a další doplnění, které si ještě následně vyžádala a 
považuje je za dostatečné pro podporu sloučení I. a II. Interní kliniky 3. LF UK a FNKV a 
shledává toto sloučení za koncepčně správný krok. Pracovní skupina doporučuje AS 3. LF 
UK schválit sloučení obou klinik.   
Toto stanovisko Pracovní skupiny bylo schváleno hlasováním s výsledkem: 10 pro, 1 proti, 1 
se zdržel. 

Diskuze:  
Vystoupení prof. Anděla 
Vystoupení prof. Rychlíka 
Přečtení otevřeného dopisu lékařů I. interní kliniky – MUDr. Moravec 



Na návrh doc. Trnky proběhlo tajné hlasování. AS 3. LF UK zvolil tříčlennou komisi, která 
provedla vyhodnocení tajného hlasování. Byli zvoleni: předseda - doc. Jan Trnka, členové - 
………………. 
Všech 28 hlasovacích lístků bylo odevzdáno jako platné s výsledkem: 20 – 4 – 4  

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK 
1. V souladu s § 27, odst. 1 písm. a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a s 
ustanovením čl. 10, odst. 1, písm. a Statutu 3. LF UK na návrh děkana fakulty: Zrušuje 
společné pracoviště 3. LF UK s FNKV I. interní kliniku s tím, že toto pracoviště slučuje 
s II. interní klinikou 3. LF UK a FNKV;  
2. Bere na vědomí, že všichni zaměstnanci stávající I. Interní kliniky 3. LF UK a FNKV 
budou před zrušením tohoto pracoviště převedeni na II. Interní kliniku 3. LF UK a FNKV, 
kam bude převeden i veškerý majetek stávající I. Interní kliniky 3. LF UK a FNKV; 
3. Bere na vědomí na dnešním zasedání deklarovanou garanci děkana 3. LF UK a ředitele 
FNKV na zajištění principů demokratického divizního (oborového) uspořádání spojené 
kliniky po stránce personální, prostorové i procesní.  
 
Ad 8) Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický 
rok 2021/2022 – MUDr. Marx 
 
Proděkan D. Marx shrnul návrh, který byl senátorům k dispozici k prostudování na stránkách 
senátu. 
 
Diskuze: nebyla 
 
Hlasování: 28 – 0 – 0  
 
Závěr:  
Akademický senát 3. LF UK v souladu s ustanovením § 27. Odst. 1, písm. e) zákona č. 
111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) 
Statutu 3. LF UK schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech 
uskutečňovaných na fakultě pro akademický rok 2021/2022. 
 
Ad 9)   Pamětní medaile – prof. Džupa 
 
Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí 3. LF UK: 

 
- za dobrovolnické aktivity při pandemii Covid-19 
• studentům 3. LF UK 
 
- k významnému životnímu jubileu (podle abecedy) 
• prof. MUDr. Markétě Duškové, CSc. 
• MUDr. Martinu Heroldovi 
• MUDr. Jaře Hornové, CSc. 
• doc. MUDr. Otto Langovi, PhD. 
• prof. MUDr. Vlastě Rychterové, CSc. 



• MUDr. Tomáši Sereghymu 
• MUDr. Janu Vackovi, PhD. 
• doc. MUDr. Zdeňce Zádorové, PhD. 
• Ivance Žížalové 

 
Závěr: Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání 
souhlasí s udělením pamětní medaile 3. LF UK 
 
Ad 10) Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha 
 
Hlasování: 24 – 0 – 2 
 
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. 
 
 
 
Ad 11) Návrh doc. Džupové 
1. Roušky pro studenty na stáže v infekčních provozech – navrhuje požádat vedení fakulty, 
aby zvážilo centrální nákup a přidělování ochranných pomůcek na jednotlivá pracoviště 
2. Příprava na očkování proti chřipce před souběhem koronavirové a chřipkové epidemie – 
návrh na kampaň na podporu očkování a pověření kliniky pracovního lékařství objednáním 
dostatečného množství vakcíny. 
 
Usnesení: 
AS 3. LF UK vzal návrh doc. Džupové na vědomí.  
 
Různé: 
Kateřina Grygarová pozvala všechny na výstavu fotografií pořízených při studentských 
aktivitách během pandemie.  
 
 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
13. října 2020 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové / 
Syllabově posluchárně 
    



Zápis z 6. řádného zasedání AS 3. LF UK, 10. listopadu 2020 v 14.30 hodin 
 

Program:                                                                                                          
1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 16. června 2020 

4. Informace děkana 

5. Návrh Volebního řádu AS 3. LF UK – K. Grygarová, M. Renza, T. Sychra 

6. Schválení Dodatečného přijímacího řízení (schváleno per rollam červenec 2020) - 

Vácha 

7. Strategický záměr UK 2021-2025 – dr. M. Vácha 

8. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky - MUDr. D. Marx 

9. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do akreditovaných 

doktorských studijních programů I. a II. – prof. R. Šlamberová 

10. Volby do AS UK – dr. M. Vácha 

11. Různé 

 

Ad 1)  

Zahájení   
Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

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

 

Skrutátory byli určeni:   
 

za pedagogickou komoru:  Josef Fontana 

za studentskou komoru:     Tomáš Sychra 

 

 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 16. června 2020 
 

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 16. června 2020, který obdrželi e-mailem, připomínky. 

 

Závěr:   

Zápis ze dne 16. června 2020 byl schválen tichým souhlasem.   

 

 

Ad 4) Informace děkana   
Děkan poděkoval 

- Studentům za současné zvládání dobrovolnických aktivit při pandemii Covid-19 při 

pokračujícím studiu 

- Všem členům kolegia za vysoce profesionální práci v nelehké době (jmenovitě proděkanu 

dr. Marxovi a tajemnici dr. Mužíkové) 

 - Všem pracovníkům děkanátu (zejména Studijnímu a Ekonomickému odd.) 



- Organizátorům SVK 2020 

- Všem členům AO za soudržnost a vzájemný respekt 

 

Rozšíření prostor fakulty 

- Budova B: Trimed, dvě tiché studovny, simulační místnost, seminární místnost, sekretariát 

proděkana pro studium. (Uklizen i skladový prostor ve sklepě.) 

- Areál SZÚ: nová posluchárna v budově č. 11, nové prostory pro Kabinet praktického 

lékařství. 

Ekonomika fakulty 

- Na jaře v nejistotě úsporná opatření 

- Od srpna je již téměř jisté, že hospodaření dopadne pozitivně, takže za 2. a za 3.Q byly 

uděleny odměny 

- Počítáme i s odměnami na konci roku (výplata v prosinci se mzdami za listopad) 

- Případný přebytek do fondů (FRIM a rezervní fond?) 

- Výhled pro rok 2021 je zatím pozitivní (od státu cca stejně, od zahraničních studentů mírně 

více) 

Pandemie COVID 

- Sledovat průběžně změny opatření a pokynů 

- Maximální ohleduplnost k pacientům i ke starším pedagogům či kolegům 

- Opatrnost studentů i k sobě samým – výjimečně může mít covid závažný průběh i v mladém 

věku 

- Pandemie může (pokud ji nezastaví dobrovolná vakcinace) trvat ještě dlouho – opatření by 

měla být přijímána s delší perspektivou než jen několik týdnů či měsíců. 

Stanovisko ADLF k souběhu výuky a práce v nemocnicích v rámci mimořádného stavu 

- Výzva rektorům ke zvážení změn v harmonogramu AR 

- Uznávání 50% práce v nemocnici jako ekvivalentu zameškané praktické výuky (druhých 

50% výuky studenti musí absolvovat nebo nahradit) 

- Pokud je práce ve stejném oboru jako výuka, může garant oboru uznat až 100% času 

- Na žádost studenta se uzná práce v nemocnici jako ekvivalent 100% času letní praxe 

- Nepřerušovat výuku 

Noví přednostové 

Poděkování končícím přednostům prof. Höschlovi, doc. Čelkovi a prof. Bultasovi. 

- Klinika psychiatrie a lék. psychologie: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 

- Ústav epidemiologie a biostatistiky: RNDr. Marek Petráš, Ph.D. 

- Ústav farmakologie: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 

Na návrh doc. Hajera, prof. Gürlicha a dalších odborníků zřídil děkan podle čl. 20, odst. 2 

Statutu 3. LF UK od 1. 9. 2020 

Gastroenterologické centrum 3. LF UK 

(interdisciplinární centrum pro výzkum onemocnění zažívacího traktu) 

• Interní klinika 3.LF UK a FNKV (Divize gastroenterologie a hepatologie) 

• Chirurgická klinika 3.LF UK a FNKV 

• Radioterapeutická a onkologická klinika 3.LF UK a FNKV 

• Radiodiagnostická klinika 3.LF UK a FNKV 

• Ústav patologie 3.LF UK a FNKV 



• Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3.LF UK 

• Ústav patofyziologie 3.LF UK 

• vedoucí: Doc. MUDr. Jan Hajer, PhD.  

Změna režimu parkoviště 

Důvody: 

- Podněty od zaměstnanců i od studentů (obsazování parkovacích míst vozidly cizích osob 

nebo lékařů FNKV, přeplněnost parkoviště v prostoru před vchodem)  

- Od roku 2021 zvýšení ceny za parkování v areálu nemocnice 

- Praha10 zavedla nově „modré zóny“ a parkování v okolí fakulty se tak stalo 

komplikovanějším.  

Dlouhodobý plán: 

Zelená plocha před vchodem a posun parkoviště k silnici, parkovací dům pro kola 

Principy užívání parkoviště 

(a) Maximální počet vozidel 32 (po naplnění parkoviště nebude umožněn vjezd) 

(b) Vjezd pouze pracovníkům s plným úvazkem na fakultě a hlavním místem výkonu práce 

v budově fakulty. 

(c) Děkan může udělit výjimku (např. ze zdravotních důvodů) pro vjezd pracovníkovi 

s úvazkem nižším, pokud tento má hlavní místo výkonu práce v budově fakulty. 

(d) Vjezdové oprávnění nezakládá nárok na parkovací místo při obsazeném parkovišti 

(princip dřívějšího příjezdu) 

(e) 4 místa vyhrazena (služební vůz, invalidé, návštěvy, děkan) 

(f) Parkování přes noc nebude možné 

Další parkovací místa 

- FNKV: pracovníci s hlavním místem práce na klinikách FNKV parkují v areálu nemocnice.  

- IPVZ: děkan po dohodě s ředitelem IPVZ zajistil 5 parkovacích míst pro zaměstnance 

fakulty v areálu IPVZ vedle fakulty. 

- SZÚ: děkan dohodl s ředitelem SZÚ, že pracovníci fakulty, kteří mají místo výkonu práce 

v SZÚ mohou parkovat v areálu SZÚ. 

Vyhodnocení zkušeností s novým režimem 

- Po několika měsících provozu ev. změna režimu (zpoplatnění fakultního parkoviště na 

stejnou úroveň ročního poplatku jakou platí ve FNKV její zaměstnanci ??) 

- Takto vybrané prostředky by fakulta použila k dalšímu zkulturnění prostoru před budovou 

a/nebo k větší podpoře ekologicky šetrné dopravy (např. zabezpečené cyklo-parkoviště 

s nabíječkami pro elektrokola a/nebo vyhrazení části parkovacích míst pro elektromobily ev. i 

s montáží nabíjecích stanic pro tyto vozy). 

Diskuze: nebyla 

 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 

 

Ad 5)  Návrh volebního řádu AS 3. LF UK – K. Grygarová, M. Renza, 

T. Sychra 



Návrh volebního řádu byl děkanem předložen po volbách. Studentská část AS měla k VŘ 

připomínky a pan předseda požádal Kateřinu Grygarovou a Tomáše Sychru o přednesení 

jejich připomínek. K. Grygarová prezentovala dvě hlavní připomínky. První se týkala 

možnosti konání elektronických voleb do AS 3. LF UK. Druhá připomínka se týkala pořadí 

náhradníků. Představa je, že VŘ s poznámkami ze strany studentů bude umístěn na stránky 

AS a připomínky senátorů se budou směřovat předsedovi AS – dr. Váchovi, M. Renzovi nebo 

K. Grygarové.   

VŘ se soupisem připomínek bude předán dr. Stašovi a pokud se stihne mohla by být finální 

podoba schválena na prosincovém zasedání AS, event. pak na lednovém zasedání. 

Diskuze: nebyla 

 

Ad 6)  Schválení dodatečného přijímacího řízení (schváleno per rollam 

červenec 2020) – dr. Vácha 

Hlasování na místě: 24 – 0 – 0  

Závěr: 

AS 3. LF UK schvaluje podle čl. 10 odst. 1 písm. e) Statutu 3. LF UK vyhlášení dodatečného 

přijímacího 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  

 

      * Experimentální chirurgie  

      * Fyziologie a patofyziologie člověka  

      * Preventivní medicína a epidemiologie  

 

s tím, že podmínky pro přijetí ke studiu budou shodné tak, jak byly AS 3. LF UK schváleny 

dne 12. 11. 2019 

 

Ad 7) Strategický záměr UK 2021-2025 – dr. Vácha 

Všechny body tohoto obsáhlého strategického záměru UK byly panem předsedou vyvěšeny 

na stránkách AS 3. LF UK ke stažení a prostudování. 

Závěr: 

AS 3. LF UK vzal tuto informaci na vědomí 

 

 

Ad 8) Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. D. Marx 
 

Důvod k předložení: 

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.  

Důvodová zpráva byla vyvěšena na senátních stránkách. 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 26 – 0 – 0  

Závěr:  

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

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

2019/2020 

15000,- pro studenty s průměrem 1,00 

10000,- pro ostatní studenty splňující kritéria 

 

 

Ad 9)  Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do 

akreditovaných doktorských studijních programů I. a II. – prof. 

R. Šlamberová 

Proděkanka Šlamberová si vzala slovo a představila podmínky přijímacího řízení pro 

akademický rok 2021/2022 do akreditovaných doktorských studijních programů I. a II. 

Veškeré materiály byly vyvěšeny na stránkách AS k prostudování. 

 

Diskuze: nebyla  

Hlasování: 24 – 0 – 1  

Závěr:  

AS 3. LF UK schvaluje podle čl. 10, odst. 1, písm. C Statutu 3. LF UK podmínky 

přijímacího řízení pro Akademický rok 2021/2022 do akreditovaných doktorských 

studijních programů I. a II. 

Kardiovaskulární vědy 

Biochemie a patobiochemie 

Biologie a patologie buňky 

Imunologie 

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 

Experimentální chirurgie  

Fyziologie a patofyziologie člověka 

Neurovědy 

Preventivní medicína a epidemiologie 

Lékařská biofyzika 

Farmakologie a toxikologie 

Vývojová a buněčná biologie 

 

 

Ad 10) Volby do AS UK – dr. M. Vácha 
Per rollam byl schválen datum voleb – 24. a 25. listopadu 2020. Pan předseda poděkoval IT 

oddělení za rychlou přípravu elektronických voleb. Všichni studenti a akademičtí pracovníci 



nyní mohou navrhovat kandidáty. Tato fáze bude automaticky ukončena 17. listopadu v 9 

hodin ráno, 7 dní před volbami. Všichni navržení kandidáti budou obesláni dotazem, zda svoji 

kandidaturu přijímají a podle statutu nejpozději dva dny před volbami bude zveřejněn seznam 

všech studentů a akademických pracovníků, kteří kandidaturu přijali. Tento seznam dostanou 

všichni opět elektronickou poštou a bude probíhat elektronické hlasování od 24. 11. 9:00 do 

15:00 hodin a 25. 11. od 9:00 do 15:00 hodin.  

Budou zvoleni 2 zástupci akademiků a 2 zástupci studentů. 

Diskuze: nebyla  

Hlasování: 26 – 0 – 0  

Závěr:  

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 na 24. listopadu 2020 od 9:00 do 15:00 hodin a 25. listopadu 

2020 od 9:00 do 15:00 hodin. 

 

Ad 11) Zástupce 3. LF UK v Radě vysokých škol pro období 2021 – 2023 
Delegace zástupce je plně v rukou Akademického senátu fakulty. Zástupcem by měla být 

zvolena osoba, která se vyzná v chodu fakulty a univerzity a je schopna hájit její zájmy. Pan 

předseda požádal dr. Fontanu, který tuto funkci do této doby zastával, a který informoval o 

své práci v Radě vysokých škol. Nakonec vyjádřil svůj souhlas pokračovat v této funkci i 

v dalším období, pokud mu bude dána důvěra.  

Doc. Trnka poznamenal, že bylo zvykem zveřejnit ve VNS, že tato funkce je k dispozici a 

počkat, zda se někdo přihlásí. Bude to tedy takto provedeno a tajemnici Senátu UK bude 

podána informace, že zástupce bude zvolen na prosincovém zasedání AS 3. LF UK. 

 

Různé: 

- Prof. Šlamberová pozvala na SVK, která se podařila udělat celá online a je otevřena 

aplikace, kde je možno shlédnout všechny příspěvky studentů, podávat dotazy 

prezentujícím i hodnocení komisí. Poděkovala všem, kdo se podíleli na organizaci za 

skvělou práci. 

Tomáš Sychra doplnil odkaz na SVK svk.trimed.cz  

- Výzva panelistů z 25.10. která byla doručena až včera – výzva týkající se pandemie 

covid – z naší LF podepsal prof. Machala, dále prof. Dzúrová, prof. Flégr, dr. Tachecí, 

prof. Hirsch a prof. Černý – necháme na prosincové zasedání neb všichni nestihli 

přečíst. 

- Předseda oficiálně poděkoval IT oddělení za přípravu dnešního zasedání, hlasování, 

tajného hlasování a aplikace pro volby. Jmenovitě dr. Tomáši Kostrhunovi a Jaroslavu 

Valdaufovi. Pan děkan se též připojil k tomuto poděkování. 

- Pan předseda popřál ke kulatému životnímu jubileu panu proděkanu Marxovi a popřál 

mu hodně sil a úspěchů v jeho osobním i profesním životě. 

- Byl schválen datum pro příští zasedání AS 3. LF UK 

 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  

8. prosince 2020 od 14:30 hodin v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 

Königové/přes MS Teams. 



ZÁPIS 

7. řádné zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

Sál Radany Königové/MS Teams 

8. prosince 2020 ve 14:30 hodin 

 
 

Program:                                                                                                          
1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 10. listopadu 2020 

4. Informace děkana 

5. Zprávy z AS UK – prof. Moťovská 

6. Změna Jednacího řádu VR – prof. Widimský 

7. Zúčtování podílu fakult a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2019 – dr. 

Mužíková 

8. Příprava novely Volebního řádu AS 3. LF UK – dr. Vácha, K. Grygarová, M. Renza, T. 

Sychra 

9. Nominace zástupce do RVŠ 

 

Různé 

 

 

Ad 1)  

Zahájení   
Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

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

 

Skrutátory byli určeni:   
 

za pedagogickou komoru: Jan Trnka 

za studentskou komoru: Tomáš Sychra 

 

 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. listopadu 2020 
 

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 10. listopadu 2020, který byl vyvěšen na webu AS, 

připomínky. 

Závěr:   

Zápis ze dne 10. listopadu 2020 byl schválen tichým souhlasem.   

 

 

Ad 4) Informace děkana    



Ekonomika fakulty 

 Hospodaření dopadne zcela jistě pozitivně, ve 2. pololetí odměny normálně, kompenzují z 

velké části i výpady z 1. pololetí.  

 Přebytek za rok 2019 do FRIM (viz návrh p. tajemnice) 

 Případný přebytek za rok 2020 – předpokládáme též do FRIM, ev. část do rezervního 

fondu 

 Výhled pro rok 2021 je zatím pozitivní (od státu cca stejně, od zahraničních studentů 

mírně více) 

 
Plánované hlavní investice 

 Vypsáno VŘ na klimatizaci budovy A 

 Předpoklad realizace 6-9/2021 

 Extenze a rekonstrukce budovy B (de facto nová budova B) 

 Objemová studie je hotová, předpokládané náklady vyšší – bude projednáno děkanem a 

rektorem 

 

Pandemie Covid-19 

 Maximální ohleduplnost k pacientům i ke starším pedagogům či kolegům 

 Opatrnost studentů i k sobě samým – výjimečně může mít covid závažný průběh i v 

mladém věku. 

 Otevření fakulty v prosinci pro studenty – další vývoj podle vládních nařízení 

 Lze očekávat v lednu velký nárůst onemocnění a opětné uzávěry škol 

 Děkani LF požádali ministra zdravotnictví, aby vláda zrušila nařízené pracovní povinnosti 

studentů a nechala jejich pomoc na dobrovolné bázi. 

 Testování učitelů ve FNKV – probíhá 

 Postoj fakulty k mediální kampani podporující rozsáhlou vakcinaci populace 

proti covidu – stanovisko fakulty se t.č. tvoří v rámci vnitřní diskuze 

 Vakcinace učitelů – fakulta bude jednat s FNKV a s TN jakmile budou bližší informace 

známy 

 

Nový přednosta 

 Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a TN: MUDr. Tom Philipp, PhD., MBA. Od 

1.12.2020 

 Poděkování končícímu přednostovi MUDr. P. Kopsovi (pokračuje ve funkci primáře 

kliniky, tj. 1.zástupce přednosty)  

 

Režim parkoviště 

 Od 1.1.2020 

 Maximální počet vozidel 32 (po naplnění parkoviště nebude umožněn vjezd) 

 Vjezd pouze pracovníkům s plným úvazkem na fakultě a hlavním místem výkonu práce 

v budově fakulty 

 Vjezdové oprávnění nezakládá nárok na parkovací místo při obsazeném parkovišti 

(princip dřívějšího příjezdu)  

 

Diskuze: nebyla 

 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 



Pan předseda Vácha poblahopřál nově zvoleným zástupcům do AS UK, poděkoval za 

přípravu voleb, které letos proběhly elektronicky a předal slovo prof. Moťovské, která byla 

zvolena již opakovaně. 

Ad 5)  Zprávy z AS UK – prof. Moťovská 

Paní profesorka poděkovala za důvěru.  

Ze zpráv z velkého senátu zmínila pro fakultu velmi pozitivní zprávu - do Správní rady nově 

konstituovaného nadačního fondu UK byl v tajném hlasování zvolen se silným mandátem 29 

hlasů proděkan David Marx. 

Dále zmínila fond Mikuláš, který by pro plánované investice fakulty mohl být velmi 

zajímavý. V současné době se otevřela debata týkající se vyjasnění podmínek čerpání z tohoto 

fondu. Tato debata by měla být ukončena na jaře a možnost získání prostředků i pro naši 

fakultu bude velmi atraktivní. 

Na závěr vyjádřila připravenost k přednesení a projednání fakultních záležitostí na zasedání 

Velkého senátu. 

Pan děkan ještě poblahopřál všem zvoleným zástupcům. 

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK vzal informace prof. Moťovské na vědomí. 

 

 

Ad 6)  Změna jednacího řádu - prof. Widimský 

Návrh úprav volebního řádu byl vyvěšen na webu AS 3. LF UK. 

Pan děkan uvedl důvod úprav - legalizace jednání hybridní/distanční formou do budoucna. 

Změny:  

Nový článek 2a – Hybridní nebo distanční zasedání VR 

Nový článek 6a -  Zasedání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování 

profesorem. 

 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 25 – 0 – 0  

Závěr: 

AS 3. LF UK v souladu s čl. 10 odst. 1, bod (b) Statutu 3. LF UK schvaluje Změnu 

Jednacího řádu VR 3. LF UK a v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).  

 

Změny Jednacího řádu Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývají 

platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách dnem schválení 

Akademickým senátem Univerzity Karlovy.  

Změny Jednacího řádu Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválené 

dne 8. prosince 2020 (změna č. 1) nabývají účinnosti 1. ledna 2020. 

 

 



Ad 7) Zúčtování podílu fakult a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 

2019 – dr. Mužíková 

Paní tajemnice předložila ke schválení  návrh na převod podílu na  výsledku hospodaření UK 

za rok 2019 ve výši 683 904,99 Kč do fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). Tato 

částka vychází z hospodářského výsledku 3. LF za rok 2019 ve výši 527.289,54, který senát 

schválil na jaře letošního roku. Po sečtení výsledku hospodaření všech fakult a dalších 

součástí a po zdanění za celou UK byl stanoven přepočtem dle pravidel hospodaření VH 

k rozdělení pro jednotlivé fakulty a další součásti UK. Zúčtování podílu fakult a dalších 

součástí na dani z příjmů a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2019 schválený AS 

UK, je v dokumentu na webu AS 3. LF UK. 

VH k rozdělení připadající na 3. LF je možné podle stanovených pravidel převést do fondu 

provozních prostředků, do rezervního fondu, fondu odměn nebo do fondu reprodukce 

investičního majetku (FRIM). FRIM slouží k pořízení dlouhodobého hmotného nebo 

nehmotného majetku, včetně pokrytí spoluúčasti fakulty na pořízení tohoto majetku z projektů 

a grantů, a k financování oprav nebo udržování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného 

majetku. Může být částečně i zdrojem plánovaných investic do budovy B. Přehled aktuálního 

stavu jednotlivých fondů je v dalším dokumentu na webu senátu. 

Diskuze: nebyla  

Hlasování: 26 – 0 – 0  

Závěr:  

Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, bod c) Statutu 3. LF UK 

s návrhem na převod podílu výsledku hospodaření UK za rok ve výši 683 904,99 Kč do 

fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). 

 

 

Ad 8) Příprava novely Volebního řádu AS 3. LF UK – dr. Vácha, K. 

Grygarová, M. Renza, T. Sychra 

Úprav je hodně, bude nutná novela. Návrh novely bude konzultována na zasedání Legislativní 

komise, která zasedne 15. prosince 2020. 

Diskuze: nebyla 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informaci na vědomí. 

 

 

Ad 9)  Volba zástupce do Rady vysokých škol 
 

O pozici zástupce v RVŠ projevil zájem MUDr. J. Fontana, který tuto funkci zastával již 

v minulém období. Nikdo jiný do určeného data neprojevil o tuto pozici zájem ani nikoho 

jiného nenavrhl. 

Diskuze: nebyla 



Byla zvolena tříčlenná komise pro tajné hlasování: Tomáš Sychra, Kateřina Grygarová a 

dr. Marek Vácha. Tomáš Sychra vysvětlil, jak proběhne v Teams tajné hlasování. Dotazy 

nebyly, hlasování proběhlo bez obtíží a dr. Vácha oznámil výsledek a poblahopřál dr. 

Fontanovi. 

Hlasování: 23 – 0 – 2  

Závěr:  

AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. IV. odst. 1 písm. b) Statutu RVŠ nominaci 

delegáta MUDr. Josefa Fontany jako zástupce 3. LF UK do sněmu Rady vysokých škol 

pro období 2021-2023. 

 

 
Různé: 

 

 

Příští zasedání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  

12. ledna 2021 od 14:30 hodin v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 

Königové/přes MS Teams. 

    
 



ZÁPIS 
8. řádné zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK,  

konané v prostředí MS Teams 
dne 12. ledna 2021 ve 14:30 hodin 

 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2020  
4. Informace děkana 
5. Doktorský studijní program „Kardiovaskulární vědy“  prof. Widimský 
6. Zpráva o fondu „Mikuláš“ – prof. Moťovská, dr. Fontana 
7. Postgraduální studium v době COVID – dr. Gojda 

      Různé 
 
 
Ad 1)  
Zahájení   
Přítomno bylo 30 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 
za studentskou komoru:  Tomáš Sychra 
 
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2020 
 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 8. prosince 2020, který obdrželi e-mailem, připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 8. prosince 2020 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana    

Plánované hlavní investice 

- VŘ na klimatizaci budovy A probíhá. Předpoklad realizace 6-9/2021  
- Zbourání budovy B a výstavba nové budovy B (pojme i přestěhované ústavy z budovy 

Ke Karlovu). Záměr projednán děkanem s rektorem dne 6. 1. 2021. Bude vypsáno VŘ 
na projekt a bude pokračovat příprava příslušných povolení a zajišťování finančních 
prostředků. Předpokládá se, že během funkčního období 2022-26 příští kolegium 
děkana připraví vše k zahájení stavby, vlastní realizace až v období 2026-30. 



Pandemie covid-19 

• Děkani LF požádali v prosinci ministra zdravotnictví, aby vláda zrušila nařízené 
pracovní povinnosti studentů a nechala jejich pomoc na dobrovolné bázi. Stalo se. 

• V lednu Asociace děkanů LF požádala ministra zdravotnictví, aby nedošlo znovu k 
vyhlášení nařízené pracovní povinnosti. I přes velký tlak z regionů se toto zatím ve 
spolupráci děkanů s MZ podařilo. Rozhodnou však další dny (vývoj obsazenosti 
regionálních nemocnic). 

Vakcíny proti nemoci covid-19 

• Očkování učitelů-lékařů ve FNKV i ve FTN již probíhá 
• Studenti pomáhající v nemocnicích mají stejná práva jako jiní zdravotničtí pracovníci 

- očkování též probíhá. 
• Očkování učitelů-nelékařů bude zajištěno ve FNKV a ve FTN jakmile bude ukončeno 

očkování jejich zaměstnanců a dalších zdravotníků. 
• Očkování studentů, kteří ve zdravotnictví nepracují, bude později též možné ve FNKV 

či FTN. 

Nový režim parkoviště od 1. 1. 2021 

• Maximální počet vozidel 32 (po naplnění parkoviště nebude umožněn vjezd) 
• Vjezd pouze pracovníkům s plným úvazkem na fakultě a hlavním místem výkonu 

práce v budově fakulty. 
• Vjezdové oprávnění nezakládá nárok na parkovací místo při obsazeném parkovišti 

(princip dřívějšího příjezdu) 
• Na přechodnou dobu do návratu fakultu k plné prezenční výuce kolegium děkana 

schválilo možnost poskytovat na žádost pracovníka výjimky i pracovníkům s nižšími 
úvazky. 

COOPERATIO 2022-26 
Klíčové fáze přípravy 
Datum Akce 

Do 9. 1. 2021 Připomínky fakult k principům a pravidlům 
01. 03.2021 Přihlašování fakult k vědním oblastem a oborům 

02. 21 Názvy vědních oblastí a oborů schválí VR UK 

02. 05.2021 Jednání lídrů oborů mezi všemi LF UK o složení rady dané 
vědní oblasti. (Paralelně o tomtéž jednají i děkani mezi sebou.) 

06. 21 Rektor jmenuje koordinátory a členy rad 
07. 09. 2021 Rady připraví anotaci (záměr rozvoje vědní oblasti do r. 2026) 

10. 21 VR schválí anotace 
11. 12. 2021 Administrativní převod pracovníků z Progresů do Cooperatio 
01. 01. 2022 Zahájení programů Cooperatio 

UK – návrh pravidel 
• Členy do Rady vědní oblasti nominují po vzájemné domluvě děkani participujících fakult 
• Jednotlivé členy Rady schvaluje VR jejich fakulty a celou Radu pak VR UK 
• Rada má mezi 5-20 členy celkem 
• Každý člen Rady musí mít mezinárodně uznávané výsledky 
• Koordinátora navrhnou děkani a jmenuje rektor se souhlasem VR UK 



 
 
Struktura vědních oblastí podle návrhu UK 
 

 
 
  

Cardiac Surgery
Cardiology

Dental Medicine Dental Medicine
Forensic Medicine
Human Genetics [nový obor]
Imaging Methods in Medicine
Laboratory Biochemistry [nový obor]
Morphological Disciplines of Medicine
Pathology
Physiology and Pathophysiology
Ethics in Medicine
Medical Law
Nursing
Public Health, Hygiene and Epidemiology, 
Occupational Medicine
Allergology and Clinical immunology
Infectuous, Parasitic and Tropical Diseases
Dermatology and Venerology
Gastroenterology and Hepatology
Geriatrics and Gerontology
Nephrology
Pneumology
Rheumatology

Maternal Care Gynaecology and Obstetrics
Endocrinology, Diabetology and Metabolism
Nutrition and Dietetics
Addictology
Clinical Psychology
Neurology and Neurosciences
Psychiatry and Sexuology
Haematology
Oncology

Pediatrics Pediatrics
Pharmacology Pharmacology and Toxicology

Biomedical Sport Sciences
Rehabilitation Medicine
Anesthesiology and Resuscitation
Ophtalmology
Orthopaedics and Traumatology
Otorhinolaryngology
Surgery and Transplantation
Urology

Rehabilitation Medicine & Biomedical Sport Sciences

Surgery, Anesthesiology and Resuscitation

Internal Medicine

Metabolic Diseases

Neurosciences

Oncology and Haematology

Cardiovascular Science

Diagnostics and Theoretical Medicine

Health Sciences

Infectious diseases, Immunology and Allergology 



Návrh struktury vědních oblastí dle 3. LF UK 
 
Vědní oblasti Obory 

Cardiovascular science (Diseases of the heart 
and vessels) 

Cardiac surgery, cardiology, vascular 
surgery, angiology, imaging of the heart and 
vessels 

Orofacial and skin science (Diseases of orofacial 
area and skin) 

dental medicine (stomatology), 
ophthalmology, ORL, dermatovenerology, 
plastic surgery 

Basic science in medicine (Structure and 
function of the human body) 

Medical (human) genetics / biology, 
biochemistry, human anatomy, histology, 
embryology, (patho)physiology, 
(pathology?) 

Health science 

Hygiene, epidemiology, public health, ethics 
in medicine, medical law, nursing, 
occupational medicine, history of medicine 

Infection and immunity 

Transplant medicine, microbiology, 
virology, infectious diseases (incl. 
parasitology), immunology, alergology, 
tropical diseases 

Diseases of the digestive tract 
Gastroenterology, hepatology, abdominal 
surgery, abdominal imaging 

Renal and urologic diseases Nephrology, urology, urologic imaging 

Respiratory diseases 
Pneumology, thoracic surgery, thoracic 
imaging 

Maternal and childhood care 
gynaecology, obstetrics, paediatrics, incl. 
imaging 

Metabolic and endocrine diseases 

endocrinology, diabetology, nutrition and 
dietetics, metabolic disorders, clinical 
biochemistry 

Neuroscience (Diseases of the brain, spinal 
chord and nerves), incl. imaging 

neurology, psychiatry, neurosurgery, 
addictology, clinical psychology, sexuology 

Tumors and blood oncology, haematology, tumors imaging 

Diseases of bones, joints and muscles (movement 
disorders?) 

Rheumatology, ortopaedics, rehabilitation 
medicine, sport medicine, bones, joints and 
muscles imaging 

Critical care medicine 

Trauma surgery, anaesthesiology, 
resuscitation, intensive care, prehospital 
care, toxicology, forensic medicine 

 
Příprava podle vědních oblastí: návrh principů výběru 

- Navázání na úspěšné programy PRVOUK a PROGRES 
- Nejméně 3 akademičtí pracovníci v této vědní oblasti jsou mezi 50 nejúspěšněji 

publikujícími pracovníky fakulty podle podzimní evaluace publikací za roky 2015-19 
(zveřejněna na podzim 2020). Ve výjimečných případech by bylo možno zvážit 
umístění mezi druhou padesátkou – tj. mezi nejlepšími 100 pracovníky. 



- Daná vědní oblast na fakultě produkuje mezinárodně respektované výsledky (dostatek 
prvoautorských publikací v zahraničních časopisech) a je tak respektována i na jiných 
lékařských fakultách UK 

- K programu se přihlásí nejméně dvě základní pracoviště (kliniky či ústavy), na kterých 
bude program tvořit většinu jejich výzkumu 

- V dané vědní oblasti na fakultě působí dostatek doktorandů a v posledních 5 letech 
dostatečný počet doktorandů v dané vědní oblasti úspěšně obhájil PhD. 

Příprava podle klíčových osobností: návrh principů výběru 

- Uvažovaný akademický pracovník je ve výše uvedené evaluaci publikací jistě v první 
stovce, optimálně mezi prvními 50 nejaktivnějšími pracovníky fakulty. 

- Je úspěšným školitelem PhD (má nejméně 1 úspěšného absolventa, optimálně více) 
- Je konsensuální (nekonfliktní) osobností, schopnou spojovat pracovníky i dílčí obory, 

nikoli je rozdělovat 
- Publikuje vlastní výzkum v zahraničních časopisech (první autor, korespondující 

autor, případně poslední autor) a je respektovaný i mimo fakultu (na jiných LF UK, 
v odborné společnosti v rámci svého oboru apod.) 

- Byl minimálně 1x úspěšným hlavním řešitelem grantu či obdobného projektu. 

Diskuze: 
L. Bankovská: Jaká bude logistiku přihlašování na očkování pro pedagogy nelékaře? 
Děkan: Logistika zatím není dotažená. Jsou 2 možnosti: přes nemocniční systém nebo přes 
státní systém a zatím není jasné, ve kterém to bude možné dříve. V rozhovoru s ředitelem 
nemocnice jsme probrali možnost očkování pedagogů na LF jako zdravotnických pracovníků. 
Zatím se očkují zdravotníci a otevřelo se i pro seniory 80+ s tím, že se zve podle počtu 
dodaných vakcín. Na ostatní zaměstnance fakulty by se mohlo dostat v druhé polovině února. 
A. Čelko: Skončil PROGRESS nebo ještě pokračuje? 
Děkan: Neskončil, ještě rok pokračuje. Zjednodušilo se reportování, za minulý rok se 
reportuje pouze ekonomika a na konci tohoto roku bude zpráva za celých 5 let. 
 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)  Doktorský studijní program „Kardiovaskulární vědy“  - prof. 
Widimský 

Při přípravě DSP KV byl zájem, aby se do něj zapojily všechny lékařské fakulty. Zapojily se 
tři: 3. LF UK, 2. LF UK a LF Plzeň. Hradecká LF zůstala stranou, nezapojuje se do žádných 
celouniverzitních programů. Bývalý děkan 1. LF UK prof. Šedo usuzoval, že je to příliš 
klinicky zaměřený obor. Nový děkan prof. Vokurka má jiný přístup a 1. LF UK nyní 
deklarovala oficiálně zájem se zapojit, což vítáme. Přistoupení schvaluje Vědecká rada a 
Akademický senát dostává tuto informaci na vědomí 

Diskuze: nebyla  

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK vzal informace prof. Widimského na vědomí. 
 



 
Ad 6)  Zpráva o fondu „Mikuláš“ – Tomáš Sychra 
 
Mikuláš je investiční fond s poměrně dlouhou historií, ze kterého naše fakulta nikdy nic 
nečerpala. Prostředky fondu se krátí a vznikla potřeba přeorganizovat pravidla čerpání a 
plnění tohoto fondu. Vznikla velmi bouřlivá diskuse a byli tedy vyzváni členové AS UK a 
členové ekonomické komise, aby napsali své názory a podněty. Na základě toho byl poslán e-
mail podepsaný prof. Moťovskou, dr. Fontanou, dr. Renzou a Tomášem Sychrou, ve kterém 
je po schůzce s děkanem shrnut postoj naší fakulty. V prvním bodu navrhujeme zrušení fondu 
Mikuláš, event. další plnění fondu dle principů, které se každoročně schvalují na senátu. 
Druhá možnost je fungování fondu jako banky, ze které by se peníze na investice půjčovaly, a 
třetí možnost je rozdělení prostředků na nevratné příspěvky, jak to bylo dosud, kdy se 
z Mikuláše pouze čerpalo a až na malé výjimky nic nevracelo a na částku, která by se použila 
na vratné zápůjčky. V příštím týdnu proběhne zasedání ekonomická komise jen s tímto 
tématem. 

Diskuze:  
doc. Trnka: O jaký typ investic jde a proč jsme z něj nikdy nečerpali, slyším o fondu poprvé. 
Děkan: Druhá otázka je spíše pro předchozí děkany. Fond vznikl asi před 10 lety, kdy přišly 
první evropské peníze a Praha je měla zakázáno čerpat s tím, že má vysokou životní úroveň. 
Fakulty čerpaly postupně prostředky např. při stavbě nových budov apod., jako doplňkové 
investice. Fond Mikuláš se v posledních letech začal doplňovat ze standardních prostředků 
UK, a proto by bylo dobré, aby skončil a aby se rozdělovalo podle standardních principů, 
které jsou platné a transparentní.   
doc. Polák: Rozhodovali jsme se v r. 2020 o čerpání, ale zjistili jsme, že Mikuláš funguje 
vlastně jako banka, jde v podstatě o vratné půjčky, proto jsme se rozhodli nečerpat. 
Děkan: Fakulty neměly prostředky na vracení, proto je nyní snaha vytvořit nová pravidla 
čerpání.  
 
Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK vzal informace o fondu Mikuláš na vědomí. 

 

Ad 7)  Postgraduální studium v době COVID – dr. Gojda 
Během posledních 14 dnů, kdy se zvyšuje počet hospitalizovaných, a tato situace vede 
k nutnosti povolat na frontu postgraduální studenty s lékařským vzděláním. Tito jsou pak 
postaveni do nelehké situace, kdy je jejich studium oddalováno či znemožněno, a přesto se od 
nich očekává plnění studijních povinností.  
Fakulta by měla podpořit svoje postgraduální studenty v této nelehké situaci tak, aby studenti 
věděli, že pokud nebudou moci plnit studijní povinnosti z výše uvedených objektivních 
důvodů, nebude to důvodem k ukončení studia.  

Diskuze:  
Děkan: Poděkoval dr. Gojdovi za otevření této věci. KD projednávalo tuto záležitost na konci 
roku a došlo k závěru, že každému PGS, který požádá o přerušení studia kvůli covidu, bude 
automaticky vyhověno. Po rozhovoru s dr. Gojdou jsem navrhl deklarovat (i s ostatními 
děkany) apel na předsedy OR, aby tu situaci v tomto akademickém roce vzali v potaz a 
v rozhodování, kde budou váhat mezi hodnocením B a C, aby se přiklonili k B, pokud to lze. 
Více udělat nemůžeme, protože pokud se studium nepřeruší, mají PGS základní povinnosti, 
které nelze odpustit. Pokud by covid narušil studium natolik, že by byla ohrožena jeho 



úspěšnost, bude muset požádat o přerušení. 
J. Polák: Též podporuji tuto diskusi. Obecně očekávám, že se zdrží řešení výzkumných 
projektů, GAUK, GAČR, AZV apod. Otázka je zda nerozvinout podobnou diskusi i stran 
těchto projektů. 
Děkan: Je to složité z formálního hlediska, je spíše lepší apelovat na větší flexibilitu 
Oborových rad 
R. Šlamberová: GAUK nebývá možno přerušit. Snad bude od března lepší situace. Nejde jen 
o to, že PGS jsou vytíženi jako lékaři, ale nemají např. ani možnost sbírat vzorky pro svoje 
práce, nejsou pacienti, jen covid. U GAUK by nepomohlo ani přerušení studia. 
F. Duška: Za AZV je jednoznačná instrukce – automaticky granty bez problémů přerušovat, 
rozkládat, protože většina klinických studií je covidem hluboce narušena. 
P. Toušek: Byl jsem v OR GAUKu. Hodnocení projektů bývá shovívavé a umožňuje odklad 
třeba o rok. 
D. Lauer: Jako PGS za sebe a kolegy děkuji dr. Gojdovi, apel směrem k OR by studenty 
podpořil. 
M. Renza: Pokud bude vznikat oficiální apel na OR, měli by být zmíněni též školitelé, kteří ve 
studiu hrají důležitou roli. 
T. Sychra: dotaz: Vzešly podobné dotazy a problémy i z ostatních fakult? Budou řešit 
podobné ne-li stejné problémy. Na jaře byla povolena prodloužená doba PhD studia i 
pregraduálního, uvažuje se o něčem podobném nyní? 
Děkan: Zatím nevím, bude se jednat s děkany i vedením univerzity. 
J. Fontana: Prodloužení maximální doby studia řeší akutní situaci, ale nemělo by být řešením. 
Studenti by měli mít právo absolvovat tak, jak mají. 

Předseda požádal všechny senátory o přečtení textu dr. Gojdy na webu AS. Po dnešní debatě 
s dr. Gojdou poprosil jeho a senátory, kteří jsou zapojeni v doktorských programech, což je 
Tereza Pinkasová, Jakub Fuksa a ti, kteří dnes mluvili, aby posbírali poznámky ostatních 
senátorů k této věci a vyjádřili se a na příštím zasedání se text pokusíme schválit. 
 
Děkan: Velmi bych přivítal, pokud AS bude tvořit nějaký souhrn. Použil bych to pro další 
debatu s ostatními děkany – před koncem týdne.  
J. Gojda: Budu centralizoval poznámky k textu u sebe a předám panu děkanovi. 

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK vzal informace MUDr. Gojdy na vědomí. 

 
 
Ad Různé: 
Dotazník pro zmapování situace ohledně zapojení studentů do pomoci – Kateřina 
Koudelková 
Dotazník zatím vyplnilo107 studentů, většina pracuje ve FNKV, většina je ze 4. a 5. ročníku 
všeobecného lékařství, ale i další obory, ¼ mimopražských. Cítí se potřební mnohem více než 
na jaře, mají dostatek ochranných pomůcek, je to pro ně zajímavá příležitost poznat, jak 
pracují zdravotnická zařízení, jak získat praktické a teoretické zkušenosti, asi 80% sdělilo, že 
se jim na pracovišti věnuje někdo z lékařů nad rámec svých povinností, což hodnotíme velmi 
kladně. Naprostá většina nesouhlasí k pracovní povinnosti, preferovali by pomoc na 
dobrovolnické bázi: 
Naprostá většina studentů stojí o to dát se očkovat. 
Na otázku, co je trápí, máme spoustu odpovědí, které chceme teprve zpracovat do 
ucelenějších výstupů, většinou jde o výuku a pracovní povinnost. 



 
Diskuze:  
D. Marx: Říkala jste, že naprostá většina je proti pracovní povinnosti. Je tam tedy někdo, kdo 
by přivítal pracovní povinnost? 
K. Koudelková: Asi 5 studentů uvedlo, že jim to nevadí. 
 
Předseda poděkoval  za práci na novele volebního řádu dr. Renzovi, K. Grygarové, T. 
Sychrovi za další kroky, které udělali se změnou volebního řádu našeho AS, jsou v kontaktu 
s dr. Stašou a na březnovém zasedání by měl být tento bod již připraven ke schválení. 
M. Renza: Shrnul postup – předložili jsme návrh legislativní komisi Velkého senátu, ta nám 
ho vrátila s komentáři, předělali jsme do tzv. bodové novely – formy k předložení, předložíme 
komisi a oni vrátí s tím, že bude přečteno v té finální podobě před hlasováním našeho AS, 
odhlasuje se u nás, pak legislativní komise a na závěr plénum Velkého senátu.  
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
9. března 2021 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 
Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams. 
    



ZÁPIS  
9. řádné zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK,  

konané v prostředí MS Teams 
dne 9. března 2021 ve 14:30 hodin 

 
 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 12. ledna 2021  
4. Informace děkana 
5. Výsledky hospodaření fakulty v roce 2020 
6. Návrh na zánik uskutečňování doktorských studijních programů 
7. Návrh změny podmínek přijímacího řízení 3. LF UK pro akademický rok 2021/22 - 

studijní program - magisterský navazující Intenzívní péče (už bylo prohlasováno per 
rollam) 

8. Návrh na složení Disciplinární komise 3. LF UK 
9. Přijímací řízení 2021 
10. Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 
11. Různé 
 

 
Ad 1)  
Zahájení   
Přítomno bylo 27 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 
za studentskou komoru:     Martin Horák  
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. ledna 2021 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 12. ledna 2021, který obdrželi e-mailem, připomínky. 
Závěr:   
Zápis ze dne 12. ledna 2021 byl schválen tichým souhlasem.   
 
Ad 4) Informace děkana    
Plánované hlavní investice 
VŘ na klimatizaci budovy A je před dokončením. Předpoklad realizace 6-9/2021. 
Objemová studie na výstavbu nové budovy B (pojme i přestěhované ústavy z budovy Ke 
Karlovu) dokončena. K nahlédnutí v sekretariátu děkana. 
Odhad ceny je 620 mil. Kč 
Další postup (příprava projektu) bude projednán děkanem s rektorem. 
 



Pandemie covid-19: pomoc studentů 
Asociace děkanů LF poslala ministru zdravotnictví 3 dopisy se nesouhlasem s nařízením 
pracovní povinnosti studentů a žádostí nechat jejich pomoc na dobrovolné bázi. Dvakrát 
ministr souhlasil, potřetí vláda nesouhlasila. 
Nyní seznamy studentů s vyznačením těch, kdo již pracují, musí UK rozeslat hejtmanům. 
Snad se podaří předejít povolávání již pracujících studentů jinam. 
 
Vakcíny proti nemoci covid-19 
Očkování učitelů-lékařů ve FNKV i ve FTN proběhlo, všichni zájemci jsou očkováni 
Studenti pomáhající v nemocnicích mají stejná práva jako jiní zdravotničtí pracovníci – 
očkováni též. 
Očkování učitelů-nelékařů bude zajištěno ve FNKV a ve FTN jakmile bude vládou povoleno 
– zatím nelze, přednost dostali učitelé ZŠ a SŠ…… 
Očkování studentů, kteří ve zdravotnictví nepracují, bude možné později ve FNKV či FTN. 
 
Povinné testy zaměstnanců a nařízená práce z domova 
Dnes bude vydáno důležité Opatření rektora 
Na něj ihned naváže Opatření děkana 
Sledovat na webu fakulty 
15. - 28. 3. bude vstup do budov fakulty možný jen na výjimky udělené děkanem (studenti a 
akademičtí pracovníci) či tajemnicí fakulty (ostatní pracovníci) a to zaměstnancům, kteří 
předloží jeden z těchto dokladů: 
Negativní test na SARS-CoV-2 
Místopřísežné prohlášení, že prodělali covid-19 v posledních 3 měsících 
Místopřísežné prohlášení, že mají více než 2 týdny po dokončeném očkování proti covidu-19 
 
Cooperatio 2022-26 
Seznam vědních oblastí schválen VR UK 25. 2. 2021(přehled na stránkách senátu) 
 
Donatio F.M.T. 
3 velmi kvalitní přihlášky 
Rozhodnuto o udělení DFMT 2 uchazečům 
 
Fakultní podpora mladých vědců (postdoktorandi) 
Příprava Opatření děkana 
0-3 roky po obhajobě PhD. 
Podmínky pro full-time vědeckou práci 
 
 Diskuze:  
J. Rambousková – Komu adresovat žádost o povolení vstupu, budou pro home office nějaké 
formální požadavky? 
Děkan: Bude upřesněno v Opatření děkana, pro HO žádné speciální požadavky, pro vstup do 
budov 3. LF bude nutno předložit jedno ze tří zmíněných potvrzení. 
J. Gojda – je už diskutován nějaký klíč pro výběr našich zástupců do rad Cooperatio? Bude to 
navazovat na PROGRES? 
Na PROGRES navazovat nemůže, struktura je úplně jiná. Do rad by měli býti vybíráni lidé, 
kteří jsou mezinárodně respektovaní a mají vedoucí postavení v rámci ČR v daném oboru. UK 
vydá pravidla. 
 



Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
Ad 5)  Výsledky hospodaření fakulty – JUDr. Mužíková 
Tajemnice fakulty seznámila senátory s výsledky hospodaření 3. LF za rok 2020. Dokumenty 
k výsledkům hospodaření byly umístěny na stránkách senátu.  
Fakulta v roce 2020 skončila s výsledkem hospodaření 235 tisíc. Částka 21 mil. Kč byla 
přesunuta do provozního fondu, který lze využít kdykoliv během roku ať už při nečekaném 
výpadku ve výnosech nebo k nečekaným nákladům. Bude se z tohoto fondu čerpat např. na 
přestavbu/dostavbu budovy B.  
Audit byl dokončen bez připomínek.  

Diskuze: doc. Trnka – Bylo by možné část peněz z fondů alokovat na rozvoj vědecké a 
výzkumné infrastruktury? Naprostá většina přístrojů a infrastruktury se kupuje z Progresů, ale 
na některé přístroje se z Progresů nedosáhne.  
Děkan: Pokud bude budova B, musíme nepochybně počítat se spoluúčastí fakulty v desítkách 
milionů, ale pokud půjde o konkrétní přístroj, lze o nákupu uvažovat, pokud na něm bude 
pracovat více pracovišť a ti kdo na něm budou pracovat jsou výzkumně potentní, pak to bude 
produktivní investice, o které se bude uvažovat. 

Hlasování: 20 – 0 – 1  

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK schvaluje 
Zprávu o hospodaření fakulty v roce 2019, kterou z pověření děkana předložila a 
prezentovala JUDr. Mužíková. 
 
Ad 6)  Návrh na zánik uskutečňování doktorských studijních programů – 
prof. Šlamberová 
Materiál k tomuto bodu byl umístěn na stránkách AS k prostudování. 
Před rokem jsme převáděli studenty ze starých do nových programů. Staré programy jsou 
prázdné a dochází k jejich rušení. To probíhá na všech fakultách.  

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 25 – 0 – 0  

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 3, písm. a) souhlasí s návrhem zániku 
doktorských studijních programů Biologie a patologie buňky, Experimentální chirurgie, 
Fyziologie a patofyziologie člověka, Lékařská biofyzika, Farmakologie a toxikologie, 
Imunologie, Vývojová a buněčná biologie, Preventivní medicína, Molekulární a buněčná 
biologie, genetika a virologie, Biochemie a patobiochemie, Mikrobiologie, Neurovědy a 
Antropologie z důvodu zavedení nových nástupnických programů s obdobným obsahem. 
 
Ad 7)  Návrh změny podmínek přijímacího řízení 3. LF UK pro 
akademický rok 2021/22 - studijní program - magisterský navazující 
Intenzívní péče (už bylo prohlasováno per rollam) – dr. Marx 
V posledním únorovém týdnu se zdálo, že nám nenastupují počty uchazečů o navazující 



magisterské studijní program Intenzivní péče a podstatou návrhu vč. usnesení, který byl 
hlasován per rollam bylo prodloužení lhůty podávání přihlášek pro tento program do 31.3. 
 
Diskuze: nebyla 

Hlasování: 25 – 0 – 0 

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e Statutu 3. LF UK souhlasí 
s prodloužením termínu pro přihlášky na studium magisterského navazujícího 
studijního programu Intenzivní péče do 31. 3. 2021. 
 
 
Ad 8)  Návrh na složení Disciplinární komise 3. LF UK – dr. Marx 

Stávající disciplinární komise ukončí svoje funkční období 12. 3. 2021. Během svého 
funkčního období projednávala řadu kauz, naposledy kauzu s hromadným podváděním u testu 
z buněčných základů medicíny a v souladu s Disciplinárním řádem UK navrhuje děkan 
komisi na následující funkční období v podobném složení.  

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 21 – 0 – 4  

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 3, odst. 2 Disciplinárního řádu UK souhlasí se 
jmenováním Disciplinární komise 3. LF UK pro funkční období od 13.3.2021 do 12.3.2023 
ve složení: 
 
MUDr. David Marx, Ph.D.  
Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. 
prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.  
MUDr. David Lauer  
Filip Otepka  
Kassandra Beltran  
-------------------------------- 
Náhradníci: 
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. 
MUDr. Josef Fontana  
Klára Geierová  
Paulo Manuel Sousa Palma 
 
Ad 9)  Přijímací řízení 2021 – dr. Marx 
Dr. Marx předložil přehled počtu přihlášek do jednotlivých oborů. Pokles byl zaznamenán u 
Všeobecného lékařství v angličtině, kde je to způsobeno momentální nepříznivou 
epidemiologickou situací, která nepochybně ovlivní i přijímací řízení. Je plánováno 7., 8. a 9. 
června s tím, že první den bude písemný test. Uvažuje se o snížení počtu otázek a tím 
vystřídání třech skupin uchazečů místo dvou v Kongresovém centru. Náhradní varianta – 
využití neděle, částečné přesunutí na fakultu.  



Diskuze: nebyla 

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK vzal informace dr. Marxe na vědomí. 
Ad 10) Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 

Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí k životnímu jubileu: 
MUDr. Jan Šturma, CSc., emeritní primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FNKV 
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., přednosta Urologické kliniky FNKV 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 25 – 0 – 1 

Závěr:  
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s 
udělením pamětní medaile 3. LF UK 
 
 
Různé: 
 
Dr. Lauer - za studentskou komoru navrhl usnesení  
Poděkování výpočetnímu středisku za skvělé provádění práce, na které jsme v této době více 
než jindy závislí. 
 
Diskuse: 
Děkan – poděkoval studentům za tuto iniciativu. 
 
Hlasování: 25 – 0 – 1  
 
Závěr:  
Akademický senát 3. LF UK velmi děkuje všem zaměstnancům výpočetního střediska 3. 
LF UK za veškerou práci, kterou odvádí pro chod naší fakulty a to především v této 
nelehké době, kdy jsme na informačních technologiích závislí více než kdy jindy. 
 
 
Dr. Marx – informoval o organizaci výuky v následujících dvou týdnech. Přístup na fakultu 
bude uzavřen. Přístup studentů na studijní odd. – v nutných případech, vždy je tam jeden 
zaměstnanec. 
 
Diskuse: 
doc. Trnka – od kdy to platí? 
Děkan – mělo by to platit zatím od pondělí 15. 3. následující dva týdny. Dnes do 17 hodin 
bude vydáno Opatření děkana s podrobnými informacemi.  
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
13. dubna 2021 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 
Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams.    
 



Zápis z 10. řádného zasedání  
Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK,  

konaného v prostředí MS Teams 
dne 13. dubna 2021 ve 14:30 hodin 

 
 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 9. března 2021  
4. Informace děkana 
5. Návrh na rozdělení prostředků programu Progres 2021 – prof. Widimský/doc. Duška 
6. Evaluace výuky – MUDr. Marx 
7. Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 
8. Různé 

Blahopřání prof. Arenbergerovi 
 

Ad 1)  
Zahájení   
Přítomno bylo 29 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
 
za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 
za studentskou komoru:     Ondřej Cieslar  
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. března 2021 
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k zápisu z 9. března 2021, který byl umístěn na stránkách 
AS. 
 
Závěr:   
Zápis ze dne 9. března 2021 byl schválen tichým souhlasem.   
 
Ad 4) Informace děkana    
Ceny rektora UK 
Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů:  
Bc. Lucie Škardová, 3. LF 
Mimořádná cena rektora UK:  
MUDr. Metoděj Renza a MUDr. Tomáš Sychra, 3. LF 
Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin:  
Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph.D., FESC z 3. LF UK 



za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové 
příhody pomocí implantace okluderu ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“) 
 
Cooperatio 2022-2026 
Seznam vědních oblastí schválen VR UK 25. 2. 2021 
Přihlášení 3. LF k vědním oborům 5. 4. 2021 
Shoda děkanů LF s vedením UK na osobách koordinátorů v lékařských vědních oblastech 
7. 4. 2021 
 
Klíčové fáze přípravy 
do 9. 1. 2021 Připomínky fakult k principům a pravidlům 
1-3/2021 Přihlašování fakult k vědním oblastem a oborům 
2/2021  Názvy vědních oblastí a oborů schválí VR UK 
3-5/2021 Jednání lídrů oborů mezi všemi LF UK o složení rady dané vědní oblasti 
  (paralelně o tomtéž jednají i děkani mezi sebou) 
6/2021  Rektor jmenuje koordinátory a členy rad 
7-9/2021  Rady připraví anotaci (záměr rozvoje vědní oblasti do r. 2026) 
10/2021 VR schválí anotace 
11-12/2021 Administrativní převod pracovníků z Progresů do Cooperatio 
1.1. 2022 Zahájení programů Cooperatio 

 
UK – návrh pravidel (bude schvalovat VR) 
Členy do Rady vědní oblasti nominují po vzájemné domluvě děkani participujících fakult. 
Jednotlivé členy Rady schvaluje VR jejich fakulty a celou Radu pak VR UK. 
Rada má mezi 5-20 členy celkem. 
Každý člen Rady musí mít mezinárodně uznávané výsledky. 
Koordinátora navrhnou děkani a jmenuje rektor se souhlasem VR UK. 
Rozdělování financí obdobně jako v Progresech. 
 
3. LF UK bude koordinovat dvě oblasti: 
Cardiovascular Science – prof. Moťovská 
Helth Sciences – doc. Dlouhý 
 
Přihlašování pracovníků 
V této fázi je přihlašování předběžné (nezávazné). 
Cílem je, abychom zmapovali zájem „zdola“ a neurčovali to „shora“. 
Předpokládáme, že v období 6-9/2021 proběhne řada dílčích jednání a až poté budou seznamy 
finalizovány. 
Každý pracovník musí být zařazen nejméně do jedné vědní oblasti (v jejím rámci si může zvolit 
více oborů). 
Dvě (výjimečně tři) vědní oblasti doporučujeme těmto pracovníkům: 
Převažující vědecký zájem (např. neuroscience) je v jiné vědní oblasti než jejich základní obor 
(např. patologie či fyziologie). 
Velmi aktivní vědečtí pracovníci, jejichž výzkum (vč. kvalitních publikací) zasahuje do více 
oborů. 
 
Přijímací řízení – písemná část – Návrh změn v důsledku omezení počtu osob v místnosti 
Všechny programy píší testy v KC ve 3 směnách během 7. 6. 2021 – 23 místností/50 osob 
Antigenní testy/Covid pass 
Zkrácení doby psaní testu: 



- VL na 120 min/60 otázek (180/90) 
- Bc (FH, DH, NT) na 80 min/40 otázek (120/60) 

Písemná část (začátky): 
- I : 07,00 
- II: 11,30 
- III: 15,30 
- Konec do 20,00; opuštění KC do 21,00 

Diskuze: nebyla 
 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)  Návrh na rozdělení prostředků programu Progres 2021 – doc. Duška 
Přišla první splátka prostředků k rozdělení institucionální podpory dobíhajícího Progresu. 
Je připraven návrh k rozdělení podle stejných principů jako v posledních 3 letech – podle 
součtu autorských podílů za publikace za posledních 5 let v závislosti na kvalitě časopisu a 
rozdělené podle kvartilů. Nárůst o cca 7 milionů na vědu proti loňskému roku. 
Na senátním webu jsou dva materiály k prostudování. 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 22 – 0 – 0  

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s článkem 10, odst. C Statutu 3. LF UK souhlasí 
s rozdělením finančních prostředků programů Progres pro období od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2021. Návrh je v souladu s principy rozdělování schválenými AS 3. LF UK dne 
14.  3. 2017. 
 
Ad 6)  Evaluace výuky – MUDr. Fontana   
 
Aktuální stav systému evaluací 
Nastavení systému, harmonogramu sběru a vyhodnocení evaluací je stabilní – v posledním roce 
nebyly nutné žádné významné změny 
Systém běží v zásadě automaticky s výjimkou prodlužování sběru po zahájení následujícího 
semestru (a následného překlápění dat) 
Spuštění elektronického rozvrhu nicméně modifikuje přístup (frekvenci přístupu) studentů do 
elektronických systémů fakulty – podnět pro změnu? 
V návaznosti na kampaň ke zvýšení návratnosti evaluací se v ZS AR 2019/2020 návratnost 
úspěšně zvýšila – viz dále 
COVID-19 
 
Vývoj návratnosti evaluací v posledních AR 
Ve sledovaném období došlo k propadu návratnosti evaluací z důvodů omezení spojených 
s pandemií COVID-19 – výraznější v LS 2019/2020, než v ZS 2020/2021. Průběžná data 
ukazují, že v LS 2020/2021 se situace již zlepšuje (ve srovnání s LS 2019/2020) – pokračovat 
v aktivitách pro zvýšení návratnosti. 



 
Hlavní připomínky uvedené v evaluacích LS 2019/20 a ZS 2020/2021 
Projednání výstupu evaluací 
• 1) Na zasedání komise pro evaluaci výuky 
• 2) Výzva garantům vybraných předmětů k reakci na evaluaci 
• 3) Na zasedání AS 3. LF UK 
Náměty na změny / doplnění systému evaluací do budoucna 
• Pokračovat v kampani pro zvýšení návratnosti, neboť se ukázala jako úspěšná (před 

COVID-19 zřetelný nárůst) 
• Zvážit zásadnější změny v systému sběru evaluací: 

• technické – napojení na systém elektronického rozvrhu? 
• metodické – forma a obsah dotazníku? 
• propagace – cílené oslovování studentů během výuky, QR kódy? 

• Bude ustavena pracovní skupina z členů komise pro evaluaci výuky a pracovníků IT – 
připraví návrh možných úprav systému - výstup projednat na komisi před prázdninami 

 
Diskuze: nebyla 
 
Hlasování:  25 – 0 – 0 

Závěr:  
Akademický senát 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech evaluace 
výuky studenty za letní semestr AR 2019/2020 a zimní semestr AR 2020/2021 a doporučuje, 
aby její výstupy (včetně reakcí) byly dostupné v elektronické aplikaci po přihlášení skrze 
CAS. 

Akademický senát 3. LF UK podporuje opatření posilující propagaci a prezentaci evaluace 
a záměr k vylepšení systému evaluace na 3. LF UK, s jejichž výstupy bude po jejich 
projednání na komisi pro evaluaci výuky seznámen. 

. 
Ad 7)  Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 

Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětní medaile.  
Na příštím zasedání Vědecké rady bude udělena pamětní medaile prof. MUDr. Petru 
Havránkovi, CSc. v souvislosti s jeho životním jubileem. 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 25 – 0 – 0  

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí 
s udělením pamětní medaile 3. LF UK 
 
Různé: 
Dr. Jan Gojda – zprávy z AS UK 
Problematika postgraduálního studia a možnost jeho prodloužení. Rektor upozornil na to, že 
úspěšnost PGS je 45% a pouze 18% do 4 let a pokud by se prodlužovalo, klesly by výrazným 
způsobem zdroje financí do stipendijního fondu. Je připraven řešit individuálně. 



Problematika vědy a jejího financování. Příslib od prorektora Konvalinky, že v rámci Kulatého 
stolu se bude problematika blíže diskutovat, uskuteční se v příštím týdnu. 
GAUK poběží dále stejně.  
Diskuse o soutěži START – studentské projekty. Diskutovala se metodologie hodnocení. 
Podpora UK mladým týmům.  
Způsob přerozdělování financí a hodnocení fakult na příští roky. 
Na mimořádném zasedání schválen návrh na změnu principu rozdělování příspěvků a dotací na 
rok 2020/2021. Bylo třeba navýšit rezervy pro havárie (nákup dezinfekcí, testů atd.) 
 
Diskuse:  
děkan – osvětlil zásadní rozdíl mezi Cooperatiem a Progresem  
 
Blahopřání prof. Arenbergerovi, který se stal Ministrem zdravotnictví ČR. 
 
 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  
11. května 2021 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 
Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams. 
    



Zápis z 11. řádného zasedání  

Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK,  

konaného v prostředí MS Teams 

dne 11. května 2021 ve 14:30 hodin 
 

 

 

Program:                                                                                                          
1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 13. dubna 2021  

4. Informace děkana 

5. Návrh Změny Podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2021/2022 

(již schváleno per rollam) – MUDr. Marx 

6. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx 

7. Návrh na vznik kliniky hrudní chirurgie – prof. Widimský 

8. Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 

9. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana 2022-2026 – dr. Vácha 

10. Zprávy z AS UK – prof. Moťovská, MUDr. Gojda 

11. Cena Margaret Bertrand - doc. Rambousková  

 

Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 25 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

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

 

Skrutátory byli určeni:   
 

za pedagogickou komoru: Josef Fontana 

za studentskou komoru:    Filip Hrdlička 

 

 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. dubna 2021 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 13. dubna 2021, který byl umístěn na stránkách AS, 

připomínky. 

Závěr:   

Zápis ze dne 13. dubna 2021 byl schválen tichým souhlasem.   

 

 

 



Ad 4) Informace děkana    
 

Jednání ADLF s ministrem 10.5:2021 

- Přijímací zkoušky: návrh na možnost využít 50% kapacity místnosti s max. počtem 250 osob 

ve velkých místnostech nad 500 míst.  (Vzdálenost 1,5 m.) 

- Požadavek na očkování zahraničních studentů. Příslib rychlého kladného vyřízení. 

- Právo studentů nahlížet do zdravotnické dokumentace a v 6. ročníku do ní činit i některé 

zápisy. Příslib vyřízení cca do 3 měsíců. 

- Budoucí role IPVZ – bude dále jednáno. 

 

COOPERATIO – klíčové fáze přípravy 

pokračuje se podle rozpisu. V současné době probíhají jednání lídrů oborů mezi všemi LF UK 

o složení rady dané vědní oblasti (Paralelně jednají i děkani mezi sebou). 

Byla ukončena nominace do rad za 3. LF – založena na evaluaci publikací v posledních 5 

letech. Schválená VR dne 6. 5. 2021, musí projít VR ostatních LF a schválením VR UK. Jistě 

dojde k redukci počtu našich nominací s ohledem na max. počet míst v radě. 

Finanční podpora studentských aktivit 

Schváleny podpory v požadované výši: 

- Trimed: 350 000,- Kč (vč. nevyúčtované zálohy z plesu 2020) 

- Cesta ven: 115 486,- Kč 

Diskuze: nebyla 

 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 

 

Ad 5)  Návrh Změny Podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro 

akademický rok 2021/2022 (již schváleno per rollam) – MUDr. Marx 

Materiál byl vyvěšen na stránkách AS a prohlasován per rollam. 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 21 – 0 – 0  

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK v souladu s ustanovením § 27. odst. 1, písm. e) zákona č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) 

Statutu 3. LF UK schvaluje změny podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních 

programech uskutečňovaných na fakultě pro akademický rok 2021/2022. 

 

 

Ad 6)  Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx 

V původních pravidlech se nezvažoval magisterský program intenzivní péče a byl připojen do 

skupiny, kde se počítají průměry nelékařských oborů. 



Diskuze: nebyla 

Hlasování: 23 – 0 – 0  

Závěr: 

AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod b) Statutu 3. LF UK Novelu pravidel 

pro přiznávání stipendií na 3. LF UK. 

 

 

Ad 7)  Návrh na vznik kliniky hrudní chirurgie – prof. Widimský 
Děkan ve svém dopise ze dne 30. 4. 2021 požádal AS 3. LF UK o souhlas se zřízením nového 

pracoviště společného s FTN. Výuka hrudní chirurgie probíhá na fakultě v omezené míře, 

neboť takové specializované pracoviště mezi našimi klinickými pracovišti dosud chybí. Toto 

pracoviště má vysokou kvalitu medicínské úrovně, všechny předpoklady k poskytování kvalitní 

výuky a rovněž velký potenciál pro klinický výzkum a je jediné výhradně na hrudní chirurgii 

zaměřené v ČR. 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 23 – 0 – 0  

Závěr: Akademický senát 3. LF UK dle čl. 20, odst. 1 Statutu 3. LF UK souhlasí se zřízením 

nového pracoviště společného s Fakultní Thomayerovou nemocnicí s názvem Klinika 

hrudní chirurgie 3. lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice. 

 

 

Ad 8)  Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 

Dr. Vácha (prof. Džupa operuje) předložil návrh na udělení pamětních medailí  

Pan děkan chce udělit medaili 3. LF UK panu prof. MUDr. Vladimíru Štichovi, Ph.D., 

v souvislosti s jeho životním jubileem, za pedagogický a vědecký přínos pro 3. LF UK v oblasti 

tělovýchovného lékařství a metabolizmu. Návrh byl projednán na zasedání vědecké rady 3. LF 

UK ve čtvrtek 6. 5. 2021 a nikdo z členů vědecké rady připomínky neměl. 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 23 – 0 – 0  

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s 

udělením pamětní medaile 3. LF UK prof. Štichovi. 

 

 

Ad 9)  Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana 2022-2026 – dr. Vácha 
Návrh harmonogramu: 

11. května 2021 – 11. řádné zasedání AS 3. LF UK – vyhlášení volby 

20. září 2021 do 14:30 – ukončení podávání návrhu kandidátů 

do 29. září 2021 – Rozeslání písemných materiálů o kandidátech senátorům – písemná forma – 

nejpozději 21 dní před volbami (zajišťuje zapisovatel AS 3. LF UK)  



12. října 2021 úterý 14:30 – prezentace kandidátů na funkci děkana na veřejné schůzi AS 

20. října 2021 středa 14:30  – Volba kandidáta na funkci děkana 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 23 – 0 – 0  

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 20. října 2021 ve 14:30 hodin v sále Radany Königové,  

2. určuje termín vystoupení navržených kandidátů na funkci děkana pro období 2022 – 

2026 na veřejném jednání AS 3. LF UK konaném dne 12. října 2021 ve 14:30 hodin v 

Syllabově posluchárně,  

3. ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby zveřejnil harmonogram voleb. 

 

 

Ad 10)  Zprávy z AS UK – MUDr. Gojda 
Proběhla tři zasedání ekonomické komise, resp. jeden Kulatý stůl, Studijní komise a Plenární 

zasedání.  

- AS UK vyjádřil kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu do 28. 5. a přijal usnesení:  

1) AS UK požaduje, aby mělo obnovení výuky na VŠ v rámci rozvolňování jasnou prioritu. UK 

má rozsáhlé zkušenosti s dodržováním přísných bezpečnostních opatření a při jejich zavádění 

může využít expertizy široké palety špičkových odborníků na přenos infekčních chorob.  

2) AS UK požaduje urychlené očkování pedagogických pracovníků na univerzitách, zejména 

pokud jsou vysoké školy považovány za rizikové prostředí z hlediska šíření viru SARS-CoV-2. 

3) AS UK vyzývá vládu, aby zveřejnila důvody, proč nepřikládá jasnou prioritu spuštění výuky 

na vysokých školách. 

- AS UK schválil předběžný Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021. 

- AS UK projednal materiál „Zásady programu Cooperatio“ ve znění modifikace a vyjádřil 

k němu kladné stanovisko.  

- Na doporučení ekonomické komise AS UK schválil zřízení fondu rektora pro podporu tvůrčí 

činnosti. Vzhledem ke končícímu mandátu rektora, bude tento fond vytvořen až s novým 

vedením UK. 

- AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy na 22. 10. 2021. Zatím 

dva kandidáti: prorektorka Milena Králíčková z LF Plzeň a prof. Michal Stehlík z FF UK. 

- Intenzivně se řeší postcovidová adaptace postgraduálního studia. Rektor jedná s ministrem 

školství ohledně zajištění financí na prodloužení postgraduálního studia, aby břímě případného 

prodloužení studia nebyla na bedrech jednotlivých univerzit resp. fakult, protože by se krátily 

jiné stipendijní prostředky.  

Diskuze: Dr. Vácha oznámil úmysl prof. M. Stehlíka přijít na červnové zasedání AS a 

předestřít svoji vizi. 

Závěr: Akademický senát 3. LF UK vzal informace z AS UK na vědomí. 

 

Ad 11)  Cena Margaret Bertrand – doc. Rambousková 
Pět nominovaných na cenu se představilo v krátkých prezentacích: Plevová Barbora, Pavlacký 

Jiří, Hassouna Sabri, Drobil Tomáš, Doubková Andrea. 



Materiály (životopisy a přehled mimoškolních aktivit) byly umístěny na stránkách senátu 
s časovým předstihem a senátoři se mohli s nominanty a jejich aktivitami seznámit.  

AS 3. LF UK zvolil tříčlennou komisi – Kateřinu Grygarovou, Filipa Hrdličku a Josefa Fontanu, 

která provedla vyhodnocení tajného hlasování, které proběhlo v MS Teams. S výsledky hlasování 
seznámila senátory předsedkyně komise Kateřina Grygarová. 

Závěr: V tajném hlasování byla na cenu Margaret Bertrand vybrána s počtem 11 hlasů 

Barbora Plevová. 

 

Různé: 

8. června jsou přijímačky – předseda přednesl návrh na konání dalšího zasedání AS o týden 

později tj. 15. června 2021. Nikdo neměl námitky. 

Přítomnost prof. Stehlíka, kandidáta na rektora, na červnovém zasedání AS 3. LF UK, předseda 

oznámí prof. Moťovské a dr. Gojdovi, kteří jako členové AS UK budou ve volbách rektora 

zastupovat naši fakultu. 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  

15. června 2021 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 

Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams. 
    



Zápis z 12. řádného zasedání  

Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 15. června 2021 ve 14:30 hodin 

Syllabova posluchárna 

(a paralelně on-line v prostředí MS Teams) 
 

 

Program:                                                                                                          
1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 11. května 2021  

4. Informace děkana 

5. Návrh Změny Volebního řádu AS 3. LF UK – Kateřina Grygarová, MUDr. Renza. 

MUDr. Sychra 

6. Vystoupení kandidáta na funkci rektora – prof. Stehlík 

7. Vystoupení kandidátky na funkci rektora – prof. Králíčková 

8. Návrh nominace kandidátky na funkci rektora – dr. Fontana 

9. Vystoupení prof. Arenbergera  k současné situaci – prof. Arenberger 

10. Návrh zaujetí stanoviska AS 3. LF UK k věci prof. Arenbergera – dr. Gojda, doc. Trnka 

11. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 – dr. Mužíková 

12. Udělení pamětní medaile – prof. Džupa 

13. Cena Vesmír – Kateřina Grygarová 

14. Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha 

 

Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 30 senátorů (z toho 7 na MSTeams) - senát byl usnášení schopný. 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 

 

Skrutátory byli určeni:   
 

za pedagogickou komoru: doc. Olga Džupová 

za studentskou komoru: Kateřina Koudelková  

 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. května 2021 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 11. května 2021, který byl umístěn na stránkách AS, 

připomínky. 

Závěr:   

Zápis ze dne 11. května 2021 byl schválen tichým souhlasem.   

 

 



Ad 4) Informace děkana    
Ekonomika 

Příznivý vývoj: 

- Odměny za I. i za II. Q 

- Nabídka přednostům - možnost ev. přijmout mimořádně perspektivního akademického 

pracovníka 

- Navýšení limitů pracovištím na spotřební výdaje o 25% 

Výběrová řízení na přednosty klinik 

Interní klinika 3. LF UK a FNKV 

Klinika pracovního a cestovního lékařství 

Cooperatio 

Uzavřeny nominace do Rad vědních oblastí 

Konečné slovo bude mít VR UK dne 24. 6. 

Zastoupení fakulty odpovídá výsledkům ve vědních oblastech 

Dodatečná změna v radě pro onkologii a hematologii 

MZ ČR: VŘ na ředitele NÚDZ 

Dva uchazeči: 

- Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD. 

- PhDr. Petr Winkler, PhD. 

Další informace – na vědomí 

- Národní plán obnovy  

- Připomínky děkanů LF k principům financování UK 

- Nákup 500 licencí AMBOSS 

- Časový scénář uvažovaných investičních akcí do r. 2030 

- Projednání žádosti prof. Bankovské o organizační oddělení klinické psychologie od 

psychiatrie (vznik samostatného Ústavu klinické psychologie) 

Stanovisko KD k podnětu členů AO ohledně prof. Arenbergera 

- 5. 6. telefonická informace prof. Anděla o chystaném podnětu 

- 9. 6. písemný podnět 

- 10. 6. mimořádné jednání kolegia děkana – návrh stanoviska (připravil prof. Anděl) 

- 11. - 14. 6. připomínky proděkanů k textu stanoviska 

- 14. 6. stanovisko zasláno předsedovi AS 

Diskuze:  nebyla                

 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 

 

Ad 5)  Návrh Změny Volebního řádu AS 3. LF UK – Kateřina Grygarová, 

MUDr. Renza. MUDr. Sychra 

Kateřina Grygarová shrnula změny, které byly ve Volebním řádu provedeny. Tři nejdůležitější 

změny: v čl. 2 možnost elektronických voleb i mimo nouzový stav,  v čl. 5, odst. 11 úprava 



složení pedagogické části senátu do 4 skupin – obory teoretické, interní, chirurgické a ostatní 

pracoviště, v čl. 6, odst. 2 upraveno pořadí náhradníků. Bodová novela i úplné znění Volebního 

řádu jsou vyvěšeny na senátním webu. 

 

Diskuze:  dr. Havrda: Co jsou ostatní pracoviště? Jak mají být ty 4 skupiny koncipované?  

K.Grygarová: Původně byla všechna pracoviště vyjmenována v příloze, ale legislativní komise 

upozornila, že při jakékoli změně by se musel upravovat celý Volební řád. Pracoviště budou 

navržena příkazem děkana. 

Děkan: 3 skupiny jsou jednoznačně definované. Např. nyní zakládáme novou kliniku hrudní 

chirurgie, která bude zařazena k chirurgickým oborům. Ostatní pracoviště jsou ta, která nelze 

zařadit do těchto tří skupin. 

Hlasování: 30 – 0 – 1  

Usnesení: 

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 

33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na změně 

Volebního řádu Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jako na 

jejím vnitřním předpisu. 

 

Ad 6) Vystoupení kandidáta na funkci rektora – prof. Stehlík 

Profesor Stehlík prezentoval svoji vizi UK a odpověděl na dotazy přítomných. 

 

 

Ad 7) Vystoupení kandidátky na funkci rektora – prof. Králíčková 
Profesorka Králíčková prezentovala svoji vizi UK a odpověděla na dotazy přítomných. 

 

 

Ad 8) Návrh nominace kandidátky na funkci rektora – dr. Fontana 
Jsou 3 možnosti pro nominaci kandidáta na rektora. Nominovat může jeden senátor AS UK, 

100 členů akademické obce fakulty nebo akademický senát fakulty. Navrhuji tedy za AS 3. LF 

UK doporučit nominaci prof. Mileny Králíčkové na funkci rektora UK.  

Diskuze:  

Dr. Havrda: Souhlasím s nominací paní prorektorky. Jediným problémem, který může nastat, je 

to, že jde o dalšího kandidáta z lékařské fakulty, což budou nést nelibě humanitně zaměřené 

fakulty. 

Hlasování:  25 – 0 – 2  

Usnesení: 

Akademický senát 3. LF UK navrhuje prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D. jako 

kandidátku na funkci rektora dle čl. 10, odst. 7, Statutu UK. 

 

 

Ad 9) Vystoupení prof. Arenbergera  k současné situaci – prof. Arenberger 
Úvodní slovo pronesl dr. Gojda. V souvislosti s ministerským angažmá pana profesora se 

v médiích objevilo mnoho i závažných obvinění a jako člen AS UK byl dr. Gojda dotazován, 



zda AS 3. LF UK hodlá zaujmout stanovisko k celé věci. Domovská 3. LF UK by měla být 

půdou, kde dostane prof. Arenberger možnost transparentně vysvětlit podněty, které jsou 

skutkovými podstatami některých mediálních nařčení. 

Profesor Arenberger se ve svém vystoupení vyjádřil k mediálním obviněním a odpověděl na 

otázky senátorů. 

 

Ad 10) Návrh zaujetí stanoviska AS 3. LF UK k věci prof. Arenbergera – dr. 

Gojda, doc. Trnka 

Diskuze:  

Diskuze se zúčastnili: děkan, doc. Trnka, dr. Havrda, prof. Anděl, prof. Hajer, prof. Toušek, dr. 

Marx, dr. Vácha, dr. Gojda, dr. Fontana, dr. Renza 

Usnesení č. 1:  

AS 3. LF UK bere vážně podněty vznesené k osobě pana prof. MUDr. Petra Arenbergera, 

DrSc. týkající se možného střetu zájmů ve věci správy veřejného majetku, vyvádění 

klinických hodnocení z fakultní nemocnice do vlastní praxe a možných pochybení při 

dodržení správné klinické praxe při vedení klinických hodnocení. AS 3. LF UK přijal 

vysvětlení pana profesora, nicméně konstatuje, že pokud skutečně k takovým jednáním 

došlo, tak je považuje za neslučitelná s etickými požadavky na člena akademické obce. 

Kateřina Grygarová navrhla, aby hlasování o usnesení probíhalo tajně. 

Byla ustanovena komise pro sečtení hlasů tajného hlasování: dr. J. Dáňová, doc. J. 

Rambousková, F. Hrdlička 

Odevzdáno celkem 27 platných hlasů  

Hlasování: 20 – 6 – 1  

Usnesení č. 2: 

AS 3. LF UK ukládá děkanovi 3. LF UK, aby podal podnět etické komisi AS UK, zda u 

prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc. nedošlo k porušení etického kodexu UK ve vztahu 

ke střetu zájmů ve věci správy veřejného majetku a vyvádění klinických hodnocení 

z fakultní nemocnice do vlastní praxe. 

Kateřina Grygarová navrhla, aby hlasování opět probíhalo tajně. 

Byla ustanovena komise stejného složení pro hlasování o druhém usnesení: dr. J. Dáňová, doc. 

J. Rambousková, F. Hrdlička  

Odevzdáno celkem 25 platných hlasů  

Hlasování: 18 – 4 – 3  

Závěr:  

Při debatě, která proběhla velmi kultivovaně a důstojně, nedošlo ke skandalizování pana 

profesora Arenbergera, proběhla zcela eticky čistě a věcně. 

 



Ad 11) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 – dr. Mužíková 

Paní tajemnice z pověření děkana předložila návrh hospodaření fakulty, rozpočet byl zveřejněn 

na webu senátu. Plán rozpočtu byl projednán kolegiem děkana.  

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 24 – 0 – 0   

Závěr:  

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 2021, který předložila z pověření děkana tajemnice 

fakulty JUDr. Mužíková. 

 

Ad 12) Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 

Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí 3. LF UK: 

- prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. – "za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. 

LF UK v oblasti dětského lékařství“ 

- doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. – "za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. 

LF UK v oblasti pracovního lékařství a cestovní medicíny“ 

- doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. – „za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF 

UK v oblasti anesteziologie a resuscitace“  

Hlasování: 24 – 0 – 0  

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s 

udělením pamětních medailí 3. LF UK prof. Bayerovi, doc. Hrnčířovi a doc. Málkovi. 

 

Ad 13) Cena Vesmír – Kateřina Grygarová 
Studentská komora AS 3. LF navrhuje udělit Cenu Vesmír níže uvedeným studentům. 

Adéla Dobiášová (Všeobecné lékařství) 

Šimon Graňák (Všeobecné lékařství) 

Lenka Štěrbová (Všeobecné lékařství) 

Vasil Kostin (Všeobecné lékařství) 

Petr Hudáč (Všeobecné lékařství) 

Jan Andert (Všeobecné lékařství) 

Jiří Gregor (Všeobecné lékařství) 

Jiří Pavlacký (Všeobecné lékařství) 

Jakub Bezpalec (Fyzioterapie) 

Tito studenti splnili podmínky pro udělení ceny (studijní průměr za předcházející školní rok do 

1,8; mimostudijní aktivity v pedagogické, vědecké, kulturní a sportovní oblasti) a zároveň 

projevili zájem se o cenu ucházet. 

Diskuze: nebyla 



Hlasování: 23 – 0 – 0  

Závěr: 

AS 3. LF UK souhlasí s návrhem místopředsedkyně Kateřiny Grygarové k udělení ceny 

Vesmír navrženým studentům. 

 

 

Ad 14)  Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha 
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 

Dr. Marx informoval o výsledcích přijímacího řízení 

na obor Všeobecné lékařství bylo přijato 189 uchazečů, rezerva na náhradní termín, který bude 

letos početný (přijato 42% mužů, 58% žen) 

Intenzivní péče 27 

Nutriční terapie 23 

Všeobecné ošetřovatelství 92 

Dentální hygiena 36 

Budou se předkládat podmínky přijímacího řízení na příští rok. 

 

Diskuze:  

Doc. Džupová: Kolik je přijato do AJ kurikula? 

Dr. Marx: Zatím 66, ale není ukončeno 

 

 

Děkan: V mezičase byl oznámen výsledek výběrového řízení na ředitele NÚDZ vyhrál dr. 

Winkler. 

 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne  

5. října 2021 ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 

Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams. 
    



ZÁPIS 

z 13. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 5. října 2021 ve 14:30 hodin 

Sál Radany Königové 

 
 

Program:                                                                                                          
1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 15. června 2021  

4. Informace děkana 

5. Strategický záměr fakulty – prof. Widimský 

6. Harmonogram volby děkana – dr. Vácha 

7. Pamětní medaile – prof. Džupa 

 

Různé 

 Ples 8. října 2021 – Katka Grygarová 

 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 24 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

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

 

Skrutátory byli určeni:   
 

za pedagogickou komoru:  Klára Bernášková 

za studentskou komoru:     Martin Horák  

 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 15. června 2021 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 15. června 2021, který byl umístěn na stránkách AS, 

připomínky. 

Závěr:   

Zápis ze dne 15. června 2021 byl schválen tichým souhlasem.   

 

Ad 4) Informace děkana    
Ekonomika 

Příznivý vývoj: 

Odměny za 1., 2. i 3.Q 

Přijato několik velmi perspektivních akademických pracovníků 

Navýšení limitů pracovištím na spotřební výdaje o 25% 

Možnost nákupu přístrojů a vybavení 

 

Nová klinika ve FTN 



Klinika hrudní chirurgie 3.LF UK a FTN 

Přednostka MUDr. A. Tlášková 

Zástupce: Doc. MUDr. V. Hytych, PhD. 

Změny v NÚDZ 

Ministr zdravotnictví jmenoval nového ředitele: PhDr. Petr Winkler, PhD.‘ 

Přednosta kliniky: Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD. 

Primář: Prof. MUDr. Pavel Mohr, PhD. 

Další informace na vědomí 

Národní plán obnovy (jednání o public health, kardio-metabolismu, onkologii, neurovědách) 

Časový scénář uvažovaných investičních akcí do r. 2030 

Dobronice, Freshers week, Orientační den 

Zlatá promoce 2.10. 

Ples 8.10. 

Imatrikulace 11.10. 

MŠMT i vedení UK zvažují změny doktorského studia, vedení 3.LF tyto návrhy podporuje – 

cílem je zvýšení úspěšnosti (graduation rate) 

Postup řešení podnětu členů AO ohledně prof. Arenbergera 

10.6. Stanovisko kolegia děkana 

15.6.  Stanovisko AS 3.LF UK 

23.6. Děkan poslal písemný podnět Etické komisi UK 

30.7. EK UK si vyžádala doplnění informací 

26.8. projednání v kolegiu děkana, proděkan Anděl následně svolal Komisi pro etiku 

akademické práce (KEAP) a s jejími členy + s oběma původními předkladateli podnětu měl 

doplnit informace požadované EK UK a výsledek předložit děkanovi. 

KEAP se sešla opakovaně, výstup zatím děkan neobdržel. 

Diskuze: nebyla 

 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 

 

Ad 5)  Strategický záměr fakulty – prof. Widimský 
Pan děkan krátce shrnul body strategického záměru – celý dokument byl k prostudování na webu 

senátu 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 24 – 0 – 0  

Závěr: 

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. 

h) Statutu 3. LF UK schvaluje návrh Strategického záměru fakulty předložený děkanem 

prof. Widimským 

 

Ad 6) Harmonogram volby děkana 
Představení kandidáta úterý 12. října ve 14,30 v Syllabově posluchárně. 



Předseda seznámil senátory s harmonogramem volby děkana, která proběhne 20. října 2021 ve 

14:30 hodin 

1. Zvolit (odhlasovat) tříčlennou komisi a jejího předsedu 

2. Komise zasedne na děkanátu v předsálí u děkana 

3. Volební urna bude umístěna v Malé zasedací místnosti na děkanátu 

4. Každý senátor obdrží proti podpisu u komise jeden hlasovací lístek  

5. Hlasovací lístek upraví zakroužkováním ANO či NE a v Malé zasedací místnosti ho vhodí 

do urny 

6. Komise zkontroluje platnost hlasovacích lístků, sečte počty ANO a NE a v konferenčním 

sále seznámí přítomné s výsledkem volby 

7. Zapisovatel AS 3. LF UK vyplní protokol o volbě a zajistí vše potřebné (pošle protokol 

včetně zápisu z jednání rektorovi, zveřejní výsledek volby na webu fakulty, zašle info všem 

zaměstnancům a studentům, zveřejní ve VNS, na Facebooku a Instagramu) 

 

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK vzal informace na vědomí. 

 

Ad 7)  Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 
Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí: 

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. - "za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK 

v oblasti epidemiologie a preventivní lékařství" 

JUDr. Zdeňka Mužíková - "za mimořádný přínos k rozvoji fakulty" 

PhDr. Marie Zvoníčková - "za zásluhy při pedagogické činnosti pro 3. LF UK v oblasti 

ošetřovatelství" 

Mgr. Jaromír Chlapec - "za mimořádný přínos k rozvoji fakulty" 

 

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí 

s udělením pamětních medailí 3. LF UK 

Různé 

- Reprezentační ples 3. LF UK – Kateřina Grygarová pozvala všechny na ples fakulty, který 

se koná 8. 10. 2021 v Národním domě na Vinohradech. 

- Dr. Gojda sdělil informace z 1. plenárního zasedání AS UK (návrh mzdového předpisu, 

reforma Ph.D. studia, nákup pivovaru v Celetné) 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 20. 10. 2021  

ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.    



Akademický senát 3. LF UK  sekretariát: Ruská 87, 100 00 Praha 10 
senat@lf3.cuni.cz, http://www.lf3.cuni.cz  tel.: 267 102 235 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Č. j.: UK3LF/438712/2021-5 
 
 
 

Zápis z 1. mimořádného zasedání AS 3. LF UK 
konaného dne 20. října 2021 ve 14:30 hodin 
sál Radany Königové, děkanát, č. dveří 223 

 
 
Přítomní senátoři: dle prezenční listiny  
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Program 

1) Zahájení – dr. Vácha 
2) Schválení programu, určení skrutátorů 
3) Volba kandidáta na funkci děkana 3. LF UK na období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 

Ad. 1) Zahájení 
Jednání zahájil předseda, dr. Vácha. Přítomno bylo 29 senátorů, senát byl usnášeníschopný.  
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu programu dnešního jednání. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program dnešního jednání tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru: doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. 
za studentskou komoru: Ondřej Cieslar 
 
Ad. 3) Volba kandidáta na funkci děkana 3. LF UK na období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 
Předseda AS 3. LF UK seznámil senátory s průběhem volby kandidáta na děkana. Poté byla zvolena 
tříčlenná volební komise ve složení: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., MUDr. Jan Gojda, Ph.D., 
MUDr. Metoděj Renza.  Členové komise zvolili za svou předsedkyni doc. MUDr. Olgu Džupovou, 
Ph.D.. 
 
Hlasování: 26 – 0 – 3  
 
 
 

mailto:senat@lf3.cuni.cz
http://www.lf3.cuni.cz/


Akademický senát 3. LF UK  sekretariát: Ruská 87, 100 00 Praha 10 
senat@lf3.cuni.cz, http://www.lf3.cuni.cz  tel.: 267 102 235 

 

 
 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil složení navržené volební komise: předsedkyně: doc. MUDr. Olga 
Džupová, Ph.D.; členové: MUDr. Jan Gojda, Ph.D., MUDr. Metoděj Renza. 
 

1. Členové komise zasedli v předsálí u pana děkana a do Malé zasedací místnosti umístili 
volební urnu. 

2. Každý senátor obdržel proti podpisu jeden hlasovací lístek, v Malé zasedací místnosti jej 
upravil zakřížkováním čtvercového políčka ANO nebo NE. 

3. Po všech senátorech, kteří se zúčastnili volby, sečetla komise hlasy pro (ANO) a proti (NE) 
a v sále Radany Königové seznámila přítomné s výsledkem volby.  

4. Tajemnice AS 3. LF UK poté vyplnila protokol o volbě a zajistila s ním vše potřebné: 
zaslání e-mailové informace na AS UK, odeslání podepsaného protokolu včetně zápisu 
z jednání panu rektorovi, zveřejnění informace na webu (ing. A. Dvořák), zveřejnění ve 
VNS (I. Ježková), na Facebooku a Instagramu fakulty (doc. Arenbergerová). 

 
Příští řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý 
9. listopadu 2021 ve 14:30 hodin v sále Radany Königové. 
 
 
 
 
 
        Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
                      předseda AS 3. LF UK 
 
Za správnost: 
Radka Tichá 
tajemnice AS 3. LF UK 
  
 
 
 

mailto:senat@lf3.cuni.cz
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Zápis  

ze 14. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 9. listopadu 2021 ve 14:30 hodin 

Sál Radany Königové 

 
 

Program:                                                                                                          

1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 5. října 2021 a ze dne 20. října 2021 

4. Informace děkana 

5. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 do akreditovaných 

doktorských studijních programů – prof. Šlamberová 

 

Různé 

 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 24 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

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

 

Skrutátory byli určeni:   
za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jolana Rambousková, Ph.D. 

za studentskou komoru:  Kateřina Vernerová  

 

Ad 3) Kontrola zápisů ze dne 5. října 2021 a 20. října 2021 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 5. října 2021 (13. řádné zasedání AS 3. LF UK) ani 

k zápisu z 20. října 2021 (1. mimořádné zasedání AS 3. LF UK), které byly umístěny na 

stránkách AS, připomínky. 

 

Závěr:   

Zápisy z 5. října a 20 října 2021 byly schváleny tichým souhlasem.   

 

Ad 4) Informace děkana    
1. Nabídka pronájmu části budovy č. 10 v sousedním areálu 

2. Postup řešení podnětu členů akademické obce ohledně prof. Arenbergera 
10. 6. Stanovisko kolegia děkana 

15. 6.  Stanovisko AS 3. LF UK 

23. 6. Děkan poslal písemný podnět Etické komisi UK 

30. 7. EK UK si vyžádala doplnění informací 

26. 8. projednání v kolegiu děkana, proděkan Anděl následně svolal Komisi pro etiku 

akademické práce (KEAP) a s jejími členy + s oběma původními předkladateli podnětu měl 

doplnit informace požadované EK UK a výsledek předložit děkanovi. KEAP se sešla 



opakovaně během září a října 

9. 11. děkan obdržel stanovisko komise 

10. 11. děkan pošle za fakultu konečnou odpověď předsedkyni EK UK 

3. Různé  

Požadavek SZÚ na uvolnění prostor KPL, přesun KPL z budovy č. 1 do budovy č. 11 

Plán 2 změn ve složení KD, pro období 2022-26 oficiálně představím AS 3. LF UK až po 

svém oficiálním jmenování rektorem UK 

Nabídka ředitele Vězeňského zdravotnictví 

 

Diskuze: nebyla 

 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 

 

Ad 5)  Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 do 

akreditovaných doktorských studijních programů – prof. Šlamberová 

Dokument k tomuto bodu byl vyvěšen k prostudování na stránkách senátu. 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 24 – 0 – 0  

Usnesení: 

Akademický senát 3. LF UK schvaluje podle čl. 10 odst. 1 písm. e) Statutu 3. LF UK 

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 do akreditovaných 

doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní 

délkou studia čtyři roky s výukou v českém a anglickém jazyce na 3. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy s předpokládanou lhůtou podávání přihlášek do 30. 4. 2022. 

 

 

Různé 

Místopředsedkyně Kateřina Grygarová pozvala na dvě nadcházející akce: 

- 17. 11. 2021 na Albertov od 10 hodin na celodenní akci k uctění památky 17. listopadu 

- 6. 12. 2021 do klubu STORM na Mikulášskou 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 14. 12. 2021  

ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.    



Zápis  
15. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 14. prosince 2021 ve 14:30 hodin 
Sál Radany Königové 

 
 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 9. listopadu 2021  
4. Informace děkana 
5. Představení nového kolegia děkana – prof. Widimský 
6. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – dr. Marx 
7. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 – dr. Mužíková 
Různé 

 
 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 26 senátorů (25 + 1 online), senát byl usnášení schopný. 
 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
 
za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jolana Rambousková, Ph.D. 
za studentskou komoru:     Stanislav Skamene  
 
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. listopadu 2021 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 9. listopadu 2021, který byl umístěn na stránkách AS, 
připomínky. 
 
Závěr:   
Zápis ze dne 9. listopadu 2021 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana    
Děkan představil svůj návrh složení nového kolegia děkana pro období 2022-2026 (složení 
nového kolegia i CV nových členů jsou vyvěšeny na webu senátu), kde dochází pouze ke 
dvěma změnám. Prof. Anděla, který požádal o zproštění funkce v kolegiu, nahradí prof. MUDr. 
Hana Malíková, Ph.D. a doc. Poláka, který bude pravděpodobně prorektorem, nahradí doc. 



MUDr. Jan Trnka, Ph.D.. Nové proděkany plánuje děkan jmenovat během ledna s účinností od 
1. 2. 2022. Se všemi proděkany byly projednány a oboustranně schváleny jejich kompetence. 
 
Dále děkan předložil návrh na složení Vědecké rady pro období 2022-2026 k prostupování a 
projednání na lednovém zasedání AS. 
Návrh dokončen 13. 12., získány předběžné souhlasy všech navržených. 
1/3 členů bude obměněna (přihlíženo zejména k vědecké aktivitě v posledních 4 letech, k účasti 
na jednáních VR v uplynulém období, zvýšení zastoupení žen, věkové omlazení) 
Někteří zasloužilí pracovníci budou čestnými členy. 
 
Národní plán obnovy 
Každá právnická osoba (UK, MU apod.) předkládá jen jednu žádost pro danou výzvu. 
T. č. jsou 2 výzvy: 
•Výzkum: program EXCELES = 5 výzkumných oblastí, v každé jen jeden celonárodní projekt. 
Z  3. LF kardiologie + metabolismus (Moťovská, Čurila, Polák, Gojda aj.), snad i neurovědy? 
•Vzdělávání: Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast 
vysokých škol pro roky 2022-2024. Z 3. LF nové studijní programy „Veřejné zdraví“ (Mgr a 
PhD)?? T. č. probíhá jednání o proveditelnosti (ekonomická udržitelnost, prostory). 
Pronájem části budovy č. 10 v sousedním areálu od 1. 3. 2022 
Předběžný plán na využití: 
•Nový studijní program „public health“ (Ústav veřejného zdraví?) 
•Kardiologický výzkum v rámci NPO CarDia (koordinační centrum pro kardiovaskulární 
výzkum + nový start-up doc. Čurily) 
 
Diskuze:  
dr. Havrda: Dotaz na nový studijní program. 
Děkan: Přípravu koordinuje dr. Hroboň z Kabinetu veřejného zdravotnictví a významně se 
podílí tým ze SZÚ, dr. Marx a doc. Dlouhý. Odborná část je připravena, je tam 40 kurzů, měl 
by to být navazující dvouletý magisterský program, který navazuje na jakýkoli bakalářský 
program. Výstupem by měly být 4 skupiny odborníků – dvě medicínsky orientované a dvě 
sociálně-ekonomicky. Zatím není úplně jasná ekonomická otázka.   
 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)  Představení nového kolegia děkana – prof. Widimský 
Děkan předložil návrh složení kolegia děkana pro období 2022-26 již v předchozím bodě.  
Předseda AS dr. Vácha přivítal paní prof. Malíkovou jako budoucí novou proděkanku 
a omluvil doc. Trnku, který přednáší v Budějovicích.                                 
 
 
Ad 6) Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – dr. Marx 
Dr. Marx stručně shrnul obsah materiálu, který byl již 2. 12. vyvěšen na senátním webu 
k prostudování. 

Diskuze: nebyla 

Hlasování: 25 – 0 – 1  



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 2020/2021 
15 000 Kč pro studenty s průměrem 1,00 
10 000 Kč pro ostatní studenty splňující kritéria 
 
 
Ad 7) Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 – dr. Mužíková    
Zprávu o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 přednesla z pověření děkana tajemnice 
fakulty JUDr. Mužíková. Podklady byly k dispozici na senátním webu k prostudování. 
Tajemnice doporučila převést výsledek hospodaření 236 072,03 Kč do Fondu reprodukce 
investičního majetku. 
 
Diskuze: nebyla 
 
Hlasování: 25 – 0 – 0  
 
Usnesení 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. LF UK schvaluje 
rozdělení výsledku hospodaření fakulty v roce 2020, které z pověření děkana předložila a 
prezentovala JUDr. Mužíková. 
 

Různé 

Dr. Vácha – 2 důležité body na lednové zasedání: 
1. Kariérní řád – k prostudování na webu senátu 
2. složení vědecké rady – též k prostudování na webu senátu 

Kateřina Grygarová pozvala na vánoční besídku s cukrovím a svařeným vínem před budovou 
B ve čtvrtek 16. prosince od 19:00 hodin. 

 
Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 11. 01. 2022  
ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.    



Zápis  

16. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 11. ledna 2022 ve 14:30 hodin 

Sál Radany Königové 

 
 

Program:                                                                                                          

1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 9. listopadu 2021  

4. Informace děkana 

5. Návrh nové vědecké rady 3. LF UK pro období 2022-2026 

6. Kariérní řád 3. LF UK – prof. Widimský 

7. Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 

Různé 

 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

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

 

Skrutátory byli určeni:   
 

za pedagogickou komoru:  MUDr. Klára Bernášková, Ph.D. 

za studentskou komoru:  MUDr. Jakub Fuksa 

 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. prosince 2021 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 14. prosince 2021, který byl umístěn na stránkách AS, 

připomínky. 

 

Závěr:   

Zápis ze dne 14. prosince 2021 byl schválen tichým souhlasem.   

 

Ad 4) Informace děkana    
 

Národní plán obnovy – účast 3. LF UK 

Výzkumný program EXCELES 

- V programu EXCELES je 5 oborů, v každém aplikuje nadregionální konsorcium špiček oboru. 

UK koordinuje onkologický projekt (3. LF do něj nebyla přizvána). Další obory koordinují AV 

ČR, IKEM, MU, FNUSA. 

- 3. LF přizvána koordinátorem (IKEM) k účasti v projektu „CarDia“ (spoluřešitelé Moťovská, 

Polák, Čurila, Gojda, Osmančík, Toušek, Kočka, Widimský aj.) 

- Celkový objem financí 118 mil. Kč / 3.5 roku (33,7 mil. Kč / rok).  



- V jednání je ještě účast na neurovědním projektu, jehož koordinátorem je FNUSA (za 3. LF 

Rusina, Matěj, Horáček aj.) v rozsahu cca 20 mil. Kč. 

 

NPO pro oblast vysokých škol 

- Vzdělávání: projekty pro VŠ 2022-2023(-24).  

- 3. LF podá návrh na nový navazující magisterský studijní program „Epidemiologie a 

management veřejného zdraví“. 

- Odp. řešitel doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD. 

- 2022-23 příprava k akreditaci 

- V případě akreditace zahájení v AR 2023-24 

- Předběžně 20 mil. Kč na přípravu a akreditaci programu, dál musí být ekonomicky 

soběstačný. 

- Prostory pro výuku poskytne SZÚ a IPVZ, prostory pro pracovníky poskytne 3. LF v budově 

č. 10. 

 

Diskuse:  
MUDr. Renza: Jak je plánované financování programu do budoucna?  

Děkan: Bude soběstačný. 

 

Návrh Opatření děkana 3. LF UK – Principy publikační etiky 

Kdo je autorem publikace? 

Každý z autorů odborného textu (články v časopisech, kapitoly do monografií apod.) musí ke 

vzniku textu přispět podstatným způsobem. Přesnou definici toho, co je „podstatné přispění“ 

zpravidla autoři musí deklarovat přímo redakci časopisu.  

Obvykle se jedná o: 

• Podstatný podíl na designu, analýze nebo interpretaci dat 

• Prvopis nebo podstatnou revizi textu 

• Podrobné přečtení a písemný souhlas s finální verzí textu 

• Souhlas se zodpovědností za správnost všech aspektů publikované práce, jako je 

metodika, sběr dat, zpracování dat, kompletnost dat atd. 

Kdo může být prvním autorem?  

• Pracovník, který napsal první verzi celého textu a který poté do textu začlenil 

připomínky spoluautorů a recenzentů.  

• U publikací, obsahujících výsledky výzkumné činnosti je zpravidla první autor rovněž 

tím, kdo celý výzkum (resp. tu část, která je obsahem textu) realizoval a/nebo řídil. 

• Je nepřípustné, aby nadřízený pracovník uvedl sebe jako prvního autora textu, který 

napsal jeho podřízený. Je to možné pouze ve výjimečném případě, kdy jsou splněny 

současně obě dvě následující podmínky: (a) text napsaný podřízeným pracovníkem je 

natolik formálně špatný, že ho nadřízený pracovník musel sám zásadně přepracovat, (b) 

nadřízený pracovník je autorem myšlenky (nápadu) daného výzkumu či textu. 

• Je nepřípustné, aby školitel doktoranda napsal doktorandovi jeho text a doktoranda 

uvedl jako prvního autora. Motivace takového konání může být jak hluboce lidská 

(pomoci kolegovi), tak i ryze sobecká (pomoci sobě např. ke splnění požadavků na 

zahájení jmenovacího řízení nebo k získání finanční odměny za úspěšně vyškoleného 

doktoranda). Ať je motivace takového školitele jakákoli, jedná se de facto o podvodné 

jednání, neboť umožní získat titul PhD někomu, kdo požadavky na samostatnou 

vědeckou práci nesplňuje. 



Kdo může být korespondujícím autorem? 

• (a) první autor – viz výše,  

• (b) autor myšlenky či nápadu na daný výzkum či text,  

• (c) školitel doktoranda,  

• (d) pracovník, který pro daný projekt získal finanční prostředky – např. hlavní řešitel 

grantu.  

Korespondujícím autorem by neměl být přednosta pracoviště pouze z titulu své funkce, 

pokud nesplňuje současně některou z uvedených rolí. 

Povinnosti korespondujícího autora:  

• (a) konečný text musí předložit ke schválení všem spoluautorům,  

• (b) všichni spoluautoři musí schválit též název časopisu, do něhož bude článek 

submitován (u článků) resp. vydavatele (u knih),  

• (c) odpovídá za veškerou komunikaci s redakcí časopisu či vydavatele monografie 

včetně všech revizí textu a o této komunikaci průběžně informuje všechny spoluautory,  

• (d) vždy neprodleně informuje spoluautory o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí textu, 

• (e) v případě zaslání do jiného časopisu si opět vyžádá souhlas všech spoluautorů. 

Poslední autor 

• Poslední (tzv. „senior“ autor) je zpravidla pouze čestná pozice a nejsou na ni žádné 

specifické požadavky.  

• Je zvykem, že posledním autorem bývá autor myšlenky (nápadu) a/nebo ten, kdo pro 

daný projekt získal finanční prostředky. 

Plagiátorství 

• Plagiátorství (včetně autoplagiátorství) je považováno za zcela nepřípustné a je přísně 

postihováno.  

• Za plagiátorství se nepovažuje uvedení textu s jeho řádnou citací, pokud převzatý a 

řádně citovaný text netvoří příliš velkou součást celého textu.  

• Citovat z předchozích textů lze např. části metodiky, dílčí výsledky, hlavní závěry 

apod., ovšem pouze tak, aby nový text výrazně převažoval nad citovaným textem nejen 

kvantitativně, ale i obsahově. 

Návrh nového složení Vědecké rady 3. LF UK 

• 1/3 členů obměněna (přihlíženo zejména k vědecké aktivitě v posledních 4 letech, k 

účasti na jednáních VR v uplynulém období) 

• 10 žen (dosud bylo 5) 

• Vyvážený poměr oborů 

• Významní zástupci spolupracujících institucí 



 

Proběhne tajná volba členů v dalším bodě jednání. 

Návrh kariérního řádu 

Návrhu bude věnován samostatný bod. 

Diskuse:  

Doc. Gojda: Diskutovala se problematika „predátorských časopisů“? 

Děkan: Ne, nemá to přesné hranice, pokud budete mít návrh, jak to sepsat, zvážíme, jak to 

zařadit. 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 

 

Ad 5)  Návrh nové vědecké rady 3. LF UK pro období 2022-2026 

Děkan předložil senátu návrh na složení nové Vědecké rady na nadcházející období. Dokument 

byl umístěn 13. prosince na web AS k prostudování. 

Byla ustanovena tříčlenná volební komise pro tajnou volbu: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., 

jako předsedkyně komise, a doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D. za akademickou část a Stanislav 

Skamene za studentskou část AS. 

Hlasování: 26 – 0 – 0 

 

Každý přítomný senátor dostal volební lístek se jmény navržených členů Vědecké rady, kde 

zaškrtnul u každého jména, zda s volbou souhlasí-ANO, nesouhlasí-NE nebo se zdržuje 

hlasování. Volební lístky byly vhozeny do urny a následně volební komisí vyhodnoceny takto: 

 

Řádní interní členové ano ne zdržuji se výsledek 

předseda: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 26 0 0 zvolen 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 26 0 0 zvolen 

Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. 20 4 2 zvolena 

Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 21 2 3 zvolen 

Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD. 26 0 0 zvolen 

Doc. MUDr. František Duška, Ph.D. 26 0 0 zvolen 

Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. 26 0 0 zvolen 
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12

10

9

skupina oborů

Interní Chirurgické Teoretické Ostatní



Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.  24 1 1 zvolen 

Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 25 1 0 zvolen 

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 25 0 1 zvolen 

Doc. MUDr. Jan Hajer, PhD. 25 0 1 zvolen 

Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD. 26 0 0 zvolen 

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 26 0 0 zvolen 

Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 25 0 1 zvolen 

Prof. MUDr. Hana Malíková, PhD. 25 0 1 zvolena 

Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. 23 0 3 zvolen 

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. 26 0 0 zvolena 

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 26 0 0 zvolen 

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 26 0 0 zvolen 

Prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD. 14 5 7 zvolen 

Doc. MUDr. Robert Rusina, PhD. 26 0 0 zvolen 

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. 22 1 3 zvolen 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 22 3 1 zvolen 

Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 26 0 0 zvolena 

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. 26 0 0 zvolena 

Prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. 26 0 0 zvolen 

Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 23 1 2 zvolen 

Prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.  26 0 0 zvolen 

Prof. MUDr. Roman Zachoval, PhD. 24 0 2 zvolen 

Doc. MUDr. Helena Žemličková, PhD. 23 0 3 zvolena 

     

Řádní externí členové ano ne zdržuji se výsledek 

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 22 2 2 zvolena 

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. 26 0 0 zvolen 

MUDr. Peter Bauer, PhD. 23 0 3 zvolen 

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D. 24 0 2 zvolen 

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 25 0 1 zvolen 

Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 24 0 2 zvolen 

MUDr. Barbora Macková 25 1 0 zvolena 

MUDr. Josef März 25 0 1 zvolen 

Prim. MUDr. Emilie Niedobová 24 0 2 zvolena 

MUDr. Zuzana Roithová, MBA  24 0 2 zvolena 

Doc. MUDr. Ján Rosa, PhD. 26 0 0 zvolen 

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc. 25 0 1 zvolen 

Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. 26 0 0 zvolen 

Prim. MUDr. Jaroslav Šrám, PhD. 24 0 2 zvolen 

Prim. MUDr. Miroslav Urbánek 24 0 2 zvolen 

Prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. 25 0 1 zvolen 

Mgr. Petr Winkler, PhD. 25 0 1 zvolen 

     
 

Usnesení:  

Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod f) Statutu 3. LF UK 

navržené členy Vědecké rady 3. LF UK. 



 

 

Ad 6) Kariérní řád 3. LF UK pro období 2022-2026 – prof. Widimský 
Děkan předložil senátu návrh Kariérního řádu 3. LF UK, který byl schválen kolegiem děkana.  

Dokument byl umístěn na webu AS k prostudování. 

Cíle 

• Definovat strategii personální politiky 3. LF UK pro zaměstnávání akademických a 

vědeckých pracovníků a jejich profesní a kariérní růst a rozvoj. 

• Poskytnout pracovníkům srozumitelné požadavky na jejich práci, poskytovat jim zpětnou 

vazbu k jejich působení na 3. LF UK a tak přispívat ke zvyšování kvality pedagogické a 

vědecké činnosti. 

• Nesmí docházet k jakékoliv formě diskriminace, například na základě rasy, etnického 

původu, národnosti, ideologie, náboženského vyznání, víry, světového názoru, věku, 

pohlaví, sexuální orientace, fyzického handicapu, sociálního původu nebo majetkových 

poměrů. 

Nadřazené dokumenty UK 

• Katalog prací pro akademické pracovníky, vědecké pracovníky a ostatní lektory (Příloha 

č.3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy) 

• Práce všech pracovníků podléhá pravidelnému hodnocení. 

• Pracovní místa AP se obsazují dle Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a ust. § 77 

odst. 1 zákona o vysokých školách.  

• Návrh pro 3. LF: Výjimkou mohou být pouze malé fakultní úvazky (do 0,3 včetně) u lékařů 

s hlavním úvazkem ve fakultní nemocnici, dočasné zástupy za mateřskou/rodičovskou 

dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost apod. Od výběrového řízení lze upustit při 

opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem. 

Činnosti akademických a vědeckých pracovníků 

• Výuka: přednášky, semináře, praktická cvičení, klinické stáže a další formy výuky, včetně 

výuky v angličtině a výuky v rámci specializační přípravy zdravotnických pracovníků.  

• Výukou se rozumí též příprava výuky a studijních materiálů, organizace výuky (včetně 

přípravy podkladů pro akreditace, garantování studijních programů a předmětů), příprava 

nových předmětů a inovace stávajících, konzultace, opravování průběžných prací, zkoušení, 

vedení bakalářských, diplomových a rigorózních prací studentů, vedení studentů 

doktorských studijních programů, oponování závěrečných prací, působení v oborových 

radách DSP apod. 

• Vědecká práce: základní a/nebo aplikovaný výzkum, získávání finančních (grantových) 

prostředků, publikování výsledků v kvalitních mezinárodních časopisech s IF, aktivní 

prezentace na konferencích, smluvní výzkum apod. Důraz na zapojení do mezinárodní 

spolupráce („internacionalizace“). 

• Ostatní činnosti: organizační a administrativní zajištění provozu fakulty, katedry, 

výzkumné skupiny, transfer technologií a spolupráce s aplikační sférou, účast na 

programech celoživotního vzdělávání, koordinace mezinárodních výměn studentů (např. 

Erasmus+), popularizace vědy a výuky, vedení středoškolské odborné činnosti, recenzní 

činnost, účasti v různých orgánech (Akademický senát, Vědecká rada, Kolegium děkana), 

radách, komisích - v rámci fakulty, univerzity i mimo, v grantových agenturách, aktivní 

práce ve výborech odborných společností, organizace různých workshopů a konferencí 

domácích i mezinárodních, vystupování z pozice experta ve veřejném prostoru, propagace a 

šíření dobrého jména 3. LF UK apod. 

• Lékaři z klinických pracovišť: zdravotnická péče v rámci pracovně právního poměru 

k fakultní nemocnici či k jinému s fakultou spolupracujícímu zdravotnickému zařízení. 

 



Kategorie Podmínky, délka pracovní smlouvy 

AP1 (asistent bez 

PhD.) 

Absolvent magisterského SP.  

Typicky: (1) příprava na PhD., (2) zástup za MD, (3) malé úvazky 

lékařů/lékařek FN. 

AP2 (odborný 

asistent s PhD.) 

Titul PhD. (optimální kategorie pro postdoktorandy). Smlouva na dobu 

určitou max. 3x3 roky. Do 9 let by měl/-a habilitovat. 

AP3 (docent) 
Titul docent. Nejméně 3 měsíce zkušenost ze zahraničí. První smlouva 

(i jako AP2) na dobu určitou, poté smlouva na dobu neurčitou. 

AP4 (profesor) 

Titul profesor. Významná zahraniční zkušenost. Vedení vědeckého 

týmu. První smlouva (i jako AP2 či AP3) na dobu určitou, poté smlouva 

na dobu neurčitou. 

 

Hodnocení pracovníků 

• Smlouva na dobu určitou: hodnocení (přednostou + proděkanem) cca 6 měsíců před 

koncem smlouvy →návrh pro děkana → rozhodnutí děkana (prodloužení smlouvy nebo 

vypsání VŘ, do něhož se pracovník může přihlásit). 

• Výsledkem hodnocení je písemná zpráva komise. Pracovník má možnost na zprávu 

písemně reagovat. 

• Smlouva na dobu neurčitou: hodnocení (přednostou + proděkanem) 1x za 5-8 let. Může 

být i v jiném termínu na žádost pracovníka nebo jeho nadřízeného.  

• Pracovníci s nárokem na starobní důchod: hodnocení nejpozději za rok po dosažení 

důchodového věku, nejméně tříčlenná komise (přednosta + proděkan + děkanem určený 

člen) a součástí jednání je i případný návrh na úpravu výše pracovního úvazku.  

• Pracovník nesouhlasí se závěry zprávy: projednání v kolegiu děkana, členem hodnotící 

komise může být i mimofakultní odborník a/nebo zástupce nominovaný AS 3. LF UK.  

• Udělení výtky: Pokud příčina negativního hodnocení trvá a spočívá v neplnění pracovních 

úkolů, písemná zpráva z tohoto hodnocení bude podkladem pro udělení výtky v souladu s § 

52 písm. f) zákoníku práce. 

Hodnocení výuky 

• Objem přímé pregraduální výuky 

• Vedení prací studentů (bakalářské, diplomové, SVK) 

• Školitelství doktorandů (počet a úspěšnost) 

• Autorství učebních textů a materiálů 

• Garantování předmětů či studijních programů 

• Organizační zajištění výuky 

• Inovace výuky  

• Zpětná vazba z hodnocení výuky studenty  

• Sebehodnocení 

• Plány na další období  

Hodnocení vědy 

• 5 nejvýznamnějších publikovaných výsledků vědecké práce za posledních 5 let 

• Bibliometrie (objem a kvalita publikací, citační ohlasy) 

• Monografie 

• Patenty 

• Granty 

• Mezinárodní spolupráce 

• Prezentace na konferencích v zahraničí 

• Sebehodnocení 

• Plány do dalších let 



Hodnocení ostatních činností 

• Organizační a administrativní zajištění fakulty, katedry, výzkumné skupiny  

• Transfer poznatků a technologií do praxe, spolupráce s aplikační sférou  

• Programy celoživotního vzdělávání, přednášky pro veřejnost, publikace populárně-

naučných textů  

• Recenzní činnost, účast v komisích, radách, grantových agenturách, výborech odborných 

společností, orgánech akademické samosprávy, organizace různých workshopů a 

konferencí  

• Aktivity spadající do tzv. „třetí role univerzity“  

• Finanční prostředky získané pro 3. LF UK z externích zdrojů na základě aktivit pracovníka 

(projekty, granty, příjmy za realizované patenty, příjmy ze smluvního výzkumu, doplňkové 

činnosti fakulty atd.) vždy s uvedením konkrétní role pracovníka (hlavní řešitel/původce 

patentu, člen týmu, atd.) 

 

Diskuse:  

MUDr. Havrda: Občas je to v praxi jinak a  je třeba to mít objektivizované, ale občas, 

převážně, když je lidí málo, je třeba je motivovat spíše pozitivně, aby byli přínosem týmu.  

Děkan: Rádi bychom to tam měli. Žádám o připomínky.  

 

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK vzal informace na vědomí  

 

 

Ad 7) Udělení pamětních medailí – prof. Džupa 
Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí k životnímu jubileu: 

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. (65) 

doc. MUDr. Michael Urban (80) 

 

Diskuze: nebyla 

 

Závěr:  

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí 

s udělením pamětních medailí 3. LF UK 

 

Různé 

1. Akademický senát se loučí se senátorem Janem Trnkou, který se stal proděkanem 

a nahradí ho další v pořadí dle počtu hlasů – prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. 

2. Kateřina Grygarová pozvala na reprezentační ples 3. LF UK, který se bude konat 

11. března 2022 v Národním domě na Vinohradech. 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 8. 3. 2022  

ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.    



Zápis 
 17. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 8. března 2022 ve 14:30 hodin 
Sál Radany Königové 

 
 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 11. ledna 2022  
4. Informace děkana 
5. Žádost o schválení rozdělení institucionální podpory vědy a výzkumu z programu 

Cooperatio026 – prof. Widimský, doc. Duška 
6. Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2021 – JUDr. Mužíková 
Různé 

 
 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 22 senátorů osobně a 2 online na MSTeams, senát byl usnášení schopný.  
Předseda zmínil na začátku situaci na Ukrajině a vyzval přítomné k minutě ticha za všechny 
bojující, zraněné, umírající a zemřelé Ukrajince, kteří bojují za svou a i za naší svobodu. 
 
 
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:  Metoděj Renza 
za studentskou komoru: doc. Jan Novák  
 
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. ledna 2022 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 11. ledna 2022, který byl umístěn na stránkách AS, 
připomínky. 
 
Závěr:   
Zápis ze dne 11. ledna 2022 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana    

a) Benefiční večer pro Ukrajinu, který v tento den pořádají studenti 3. LF UK. 
 

b) Inaugurace nové rektorky, prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. 



 
c) Nový SP chystaný v rámci NPO 

• Proběhlo jednání na MZ ČR o chystaném návrhu na nový navazující magisterský 
studijní program „Epidemiologie a management veřejného zdraví“. 

• Jednání se zúčastnili: Prof. Vašáková, Mgr. Strnadová, doc. Dlouhý, doc. Škulec, 
dr. Hroboň, prof. Widimský 

• Bude připravena širší pracovní skupina s cílem sladit podmínky k uznání absolventů 
jako zdravotníků 

d) Financování COOPERATIO – podrobně probere proděkan Duška ve své prezentaci 
 

e) Děkan pozval senátorky a senátory na výjezdní zasedání fakulty do hotelu Dvořák 
v Táboře ve dnech 8. - 9. dubna 2022. 

 
Diskuze: nebyla 
 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
Ad 5)  Žádost o schválení rozdělení institucionální podpory vědy a výzkumu z 
programu Cooperatio026 – prof. Widimský, doc. Duška 
Všechny prezentované dokumenty byly umístěny na webu AS k prostudování. Proděkan Duška 
vysvětlil pravidla rozdělení institucionální podpory vědy na 3. LF UK. 
 
INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VĚDY 
• Smysl a účel: zajistit dlouhodobý koncepční rozvoj 

• Nesoutěžní charakter 
• Dlouhodobý a strategický charakter 

• Historie:  VZ – PRVOUK – PROGRES (RIV body) 
• Widimský: transparentní spřažení výkonu a $ 

• Nová metodika hodnocení VaV rady vlády M17+ 
• 5 pilířů hodnocení v 5 letých cyklech, benchmarking 
• Hodnotící zpráva2020:  

• Hlavní problémy = fragmentace, inbreeding a chybění chráněného času na vědu 
 
COOPERATIO 
• Smyslem je  

• Sdružení bádajících v jedné oblasti napříč univerzitou, tzn. mezi fakultami 
• Sladit vědní obory a oblasti dle oborů hodnocení FORD a v budoucnosti i s obory doktorského studia 

• Rozhodnutí fakulty, které vědní obory budeme pěstovat a zařadíme je i do hodnocení: 
všechny VO 

• Rozhodnutí akademických pracovníků o zařazení do 1-3 VO, ve kterých bádají 
 
Klíč k rozdělení mezi programy 
• Vědecký výkon (80% váhy) 

• Součet autorských podílů bodů za publikace 
• Zohlednění různého IF časopisů v různých oblastech: kvartily    
• Podpora excelence: exponenciální růst ohodnocení s kvartilem časopisu 
• Podpora projektů koordinovaných na 3. LF  

• PhD škola (20% váhy) 
• Úspěšný absolvent PhD studia = investice 



• Podpora postdoků – multiplikační efekt 
 
Užití prostředků v rámci programu 
• Definováno Opatřením rektora 18/2021 a Smlouvou 
• V těchto mezích vydáváme Opatření děkana 1/2022, dle kterého fakultní koordinátor 

navrhuje děkanovi rozdělení prostředků daného Cooperatia 
• V principu:  

• Investice: navrhují se do května a odečtou se od neinvestičních nákladů 
• Provozní neinvestiční (materiál, služby, cestovné) 20-50% 
• Osobní (mzdy s odvody, stipendia a odměny) 50-80% 

•   Mzdy a odměny stávajících vědců 
• Doporučeno 10% na rozvoj („dedicated research time“) 

 
Důležité poznámky 
• Pro rok 2022 je žádáno o rozdělení zálohy 64 mil. Kč, definitivní částka bude rozdělena podle 

stejných principů, až bude známa 
• Rozdělení prostředků v rámci Cooperatia v tabulce není definitivní ale příklad 50%:50% 

provozní a osobní 
• Nejsou bohatá a chudá Cooperatia: prostředky jsou odvozeny od publikační a školitelské 

aktivity akad. pracovníků do nich přihlášených 

Diskuze:  nebyla 

Usnesení:  
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 3 odst. 4. opatření rektora 18/2021 Zásady 
programu Cooperatio schvaluje opatření děkana, kterým se vydává Směrnice č. 1/2022, 
kterou se stanoví podmínky při realizaci a hospodaření s finančními prostředky 
programů Cooperatio uskutečňované na 3. LF UK.  

Hlasování: 23 – 0 – 0  
 

Akademický senát 3. LF UK v souladu s částí 4 odst. 2. Směrnice č. 1/2022 schvaluje částku 
64 mio navrženou děkanovi proděkanem pro podporu a evaluaci výzkumu jako provizorní 
částku k rozdělení mezi jednotlivé programy Cooperatio. 

Hlasování: 23 – 0 – 0  
 

 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 4 odst. 4. opatření rektora 18/2021 Zásady 
programu Cooperatio schvaluje rozdělení prostředků mezi jednotlivé vědní oblasti dle 
platných pravidel. 

Hlasování: 23 – 0 – 0  
 

Ad 6) Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2021 – JUDr. Mužíková 
Zprávu o hospodaření 3. LF UK přednesla z pověření děkana tajemnice fakulty, JUDr. Zdenka 
Mužíková. Všechny prezentované dokumenty byly 3. 3. 2022 umístěny na webu AS 
k prostudování. 



 
Diskuze:  
Doc. Novák: Jsou nějak zabezpečeny naše finance proti inflaci?  
Tajemnice: Otázka se projednává na KD. Částka 100 mil. byla převedena na účet České 
spořitelny s úrokem 3,8%. V kolegiu se bude o zabezpečení financí jednat i dále. 
doc. Rambousková: Existuje rozpis nákladů na jednotlivé studijní programy? 
Tajemnice Neexistuje, dalo by se odhadnout, ale byla by potřeba podrobný rozbor. Přesně nelze 
říci.  
MUDr. Sychra: Pořád se počítá se stavbou budovy B? 
Tajemnice: Ano, stále se počítá, proto jsou stále navyšovány fondy. Technicky se na tom pracuje. 
PTO bylo rozšířeno o projektantku a stavaře. 
Doc. Rambousková: Počítá se i s rekonstrukcí stávajících prostor, např. malování?  
Tajemnice: To probíhá, pokud jsou speciální požadavky z pracovišť, tak se postupně řeší. Nyní 
s instalací klimatizace se některé práce odložily.  

Hlasování:  23 – 0 – 0  

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statusu 3. LF UK 
schvaluje zprávu o hospodaření fakulty v roce 2021, kterou z pověření děkana předložila 
a prezentovala JUDr. Mužíková 
23-0-0 
 

Různé 

Kateřina Grygarová pozvala na dnešní Benefiční večer pro Ukrajinu před budovou B 
na podporu studentů z Ukrajiny. 
Druhé pozvání bylo na Reprezentační ples. V nejbližších dnech bude probíhat osobní zvaní na 
jednotlivých pracovištích fakulty. 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 12. dubna 2022  
ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.    



Zápis 
18. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 12. dubna 2022 ve 14:30 hodin 
Sál Radany Königové 

 
 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 8. března 2022  
4. Informace děkana 
5. Změna podmínek přijímacího řízení pro uprchlíky z Ukrajiny – MUDr. Marx 
6. Udělení pamětní medaile – prof. Džupa 
Různé 

 
 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 24 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
 
za pedagogickou komoru: prof. Jozef Rosina 
za studentskou komoru: MUDr. Tomáš Sychra  
 
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. března 2022 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 8. března 2022, který byl umístěn na stránkách AS, 
připomínky. 
 
Závěr:   
Zápis ze dne 8. března 2022 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana    
Děkan  
Tábor 8. - 9. 4. 2022 
Děkan poděkoval přítomným za účast na výjezdním zasedání v hotelu Dvořák v Táboře, které 
bylo velmi přínosné a utužilo přátelské vztahy na fakultě. S podněty z tohoto zasedání se dále 
pracuje. 
 



Rozvoj fakulty 

• KD rozhodlo nepokračovat v plánech na ev. nástavbu nad posluchárnami v budově A 
• Zahájena formální příprava na architektonickou soutěž na projekt nové budovy B 
• Jednáme o koupi budovy č. 10 
• Usilujeme o prodloužení nájmu prostor v pavilonu X 
• Předběžný souhlas ředitele VFN s rozdělením pozemku okolo budovy Ke Karlovu 

Další informace 

• Dokončuje se jarní evaluace publikací (odměny budou ve výplatě za duben) 
• 3 přihlášky DFMT, uděleno bude 1 Donatio (Kateřina Koudelková) 
• Jednání s řediteli FN, SZÚ, NÚDZ o prohloubení spolupráce ve výzkumu 

 
Diskuze: nebyla 
 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
Ad 5)  Změna podmínek přijímacího řízeni pro uprchlíky z Ukrajiny – MUDr. 
Marx 
V souladu s § 8, odst. 1, písm. a zákona č. 67/2022 Sb. o  opatřeních v oblasti školství v 
souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
se pro cizince kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o 
některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 
invazí vojsk Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 
4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z 
Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, 
(dále jen „cizinec“) umožňuje individuálně stanovit podmínky přijetí ke studiu. Na základě 
schválení KD 3. LF UK se AS předkládá ke schválení návrh dodatku Podmínek pro přijímací 
řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2022/23, kterým se cizincům umožňuje podání přihlášky 
ke studiu studijního programu Všeobecné lékařství v českém jazyce do 31. 5. 2022 
s osvobozením od poplatku za přihlášku 
 
Diskuze:  nebyla 

Hlasování: 24-0-0  

Usnesení:  
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1 písm. e Statutu 3. LF UK 
souhlasí se změnou Podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 
2022/23 takto: 
 
Doplňuje se text: 
Cizinci kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých 
opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 
2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67#f7372645
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67#f7372645
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67#f7372645
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-67#f7372645


smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, podávají 
elektronicky vyplněnou přihlášku ke studiu studijního programu Všeobecné lékařství v českém 
jazyce do 31. 5. 2022, tato přihláška je osvobozena od poplatku. Ostatní podmínky pro přijímací 
řízení se nemění. 
 
 
Ad 6) Udělení pamětní medaile – prof. Džupa 
Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětní medaile u příležitosti životního jubilea (70 let): 
prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. - „Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v 
oblasti buněčné a molekulární biologie“ 
 
Diskuze: nebyla 
 
Hlasování: 24-0-0 
 
Závěr:  
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí 
s udělením pamětní medaile 3. LF UK 
 

Různé 

- Doc. Gojda informoval o práci v AS UK 
- Kateřina Vernerová pozvala na Reprezentační ples fakulty 30. dubna v Národním domě na 

Vinohradech 
- Rozpočet bude pravděpodobně schvalován až na začátku července per rollam 
- V červnu bude třeba vyhlásit volby do Akademického senátu 3. LF UK 
- Předseda poděkoval sekretariátu děkana za organizaci výjezdního zasedání a ocenil jeho 

přínos k přátelské atmosféře na fakultě. 
 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 10. května 2022  
ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.    



Zápis 

19. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 10. května 2022 ve 14:30 hodin 

Sál Radany Königové 

 
 

Program:                                                                                                          

1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 12. dubna 2022  

4. Informace děkana 

5. Návrh na jmenování jednoho nového člena VR 3. LF UK – prof. Widimský 

6. Cena Margaret Bertrand 

7. Kupní smlouva na budovu č. 10 v areálu SZÚ 

8. Volební řád AS (po připomínkách Legislativní komise) 

9. Evaluace výuky v zimním semestru – dr. Fontana 

Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 24 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 

 

Skrutátory byli určeni:   
 

za pedagogickou komoru:  MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. 

za studentskou komoru:     Kateřina Vernerová 

 

 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. dubna 2022 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 12. dubna 2022, který byl umístěn na stránkách AS, 

připomínky. 

 

Závěr:   

Zápis ze dne 12. dubna 2022 byl schválen tichým souhlasem.   

 

 

Ad 4) Informace děkana (v zastoupení přednesl prof. Džupa) 
Prof. Džupa informoval o jednotlivých bodech posledního zasedání kolegia děkana, především 

zmínil bod týkající se rozvoje fakulty - kupní smlouvu na budovu v areálu SZÚ, dále pak 

přípravu nového studijního oboru a jarní odměny za publikační činnost. 



 

Diskuze: nebyla 

 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace proděkana na vědomí. 

 

Ad 5)  Návrh na jmenování nového člena VR 3. LF UK 

Děkan předložil senátu návrh na jmenování nového člena VR 3. LF UK – ředitele FNKV, 

MUDr. Jana Votavy, MBA. Je již dlouhou tradicí, že ředitelé FNKV byli členy fakultní VR 

a rád by tedy v této tradici pokračoval. Členy VR jsou i ředitelé obou dalších našich klíčových 

výukových zdravotnických zařízení. 

Byla ustanovena tříčlenná volební komise pro tajnou volbu: MUDr. Tomáš Sychra – předseda, 

MUDr. Klára Bernášková a prof. Lucie Bankovská Motlová. 

Přítomní senátoři dostali volební lístek se jménem navrženého člena, kde označili jednu z třech 

možností: SOUHLASÍM, NESOUHLASÍM nebo ZDRŽUJI SE hlasování. Volební lístky byly 

vhozeny do urny a následně volební komisí vyhodnoceny. 

 

Diskuze:  nebyla 

Hlasování: 24 – 0 – 0  

Usnesení:  

Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod f) Statutu 3. LF UK 

nově navrženého člena Vědecké rady 3. LF UK MUDr. Jana Votavu, MBA, ředitele FNKV. 

 

 

Ad 6) Cena Margaret Bertrand 
Tři nominovaní na cenu se představili v krátkých prezentacích: Patrik Dulačka, Anna-Marie 

Kubištová, Barbara Voštová. 
Materiály (životopisy a přehled mimoškolních aktivit) byly umístěny na stránkách senátu 
s časovým předstihem a senátoři se mohli s nominanty a jejich aktivitami seznámit.  
AS 3. LF UK zvolil tříčlennou komisi – MUDr. Tomáš Sychra – předseda, MUDr. Klára 

Bernášková a prof. Lucie Bankovská Motlová, která provedla vyhodnocení tajného hlasování. 

S výsledky hlasování seznámil senátory předseda komise MUDr. Sychra. 

Hlasování: 1 – 2 – 18    

Závěr:  
V tajném hlasování byla na cenu Margaret Bertrand vybrána s počtem 18 hlasů Barbara 

Voštová. 

 

Ad 7) Kupní smlouva na budovu č. 10 v areálu SZÚ 
Děkan požádal senát o projednání kupní smlouvy na budovu č. 10 v areálu SZÚ / SÚKL. 

Financování nákupu této nemovitosti předpokládá 3. LF UK z vlastních prostředků (FRIM). 

Smlouvu i způsob financování schválilo všemi hlasy dne 28. 4. 2022 kolegium děkana. 

Žádost děkana o projednání kupní smlouvy, kupní smlouva, výpis z katastru a dva znalecké 

posudky byly umístěny na webu senátu k prostudování. 



 

Diskuze: nebyla 

 

Hlasování: 23 – 0 – 0  

 

Závěr:  
Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1 bod c) Statutu 3. LF UK návrh 

děkana na Kupní smlouvu na budovu č. 10 v areálu SZÚ/SÚKL v ceně 31 044 500 Kč. 

 

 

Ad 8) Volební řád AS (po připomínkách Legislativní komise) 
Legislativní komise AS UK vrátila s komentáři Volební řád AS 3. LF UK, který byl s revizemi 

vyvěšen na senátních stránkách. Nejde o žádné faktické změny, pouze o upřesnění formulací. 

 

Diskuze:  

dr. Novák: definice akademického pracovníka 

dr. Sychra: Akademický pracovník je ten, který vyučuje a zároveň dělá tvůrčí činnost a má 

úvazek na fakultě. 

 

Hlasování: 22 – 0 – 0  

 

Závěr: Akademický senát 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod b) Statutu 

3. LF UK Volební řád Akademického senátu 3. LF UK. 

 

 

Ad 9) Evaluace výuky v zimním semestru – dr. Fontana 
Aktuální stav systému 

• Nastavení systému, harmonogramu sběru a vyhodnocení evaluací je stabilní – v posledním 

roce nebyly nutné žádné změny 

• Systém běží v zásadě automaticky, sběr již nebyl prodlužován po zahájení následujícího 

semestru 

• Byla realizována studentská kampaň ke zvýšení návratnosti evaluací 

• Práce na novém systému evaluací – IT oddělení a zástupci evaluační komise 

 

Počet všech typů evaluací v AR a za semestr 

 
Počet evaluací v AR dle typu evaluace - ZS 
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Projednání výstupu evaluací 

• Na zasedání komise pro evaluaci výuky dne 20. dubna 2022 

• Výzva garantům vybraných předmětů / přednostů pracovišť k reakci na evaluaci – termín do 

18. května 2022 

• Na zasedání AS 3. LF UK 

Kroky do budoucna 

• Pokračovat v kampani pro zvýšení návratnosti 

• Práce na zásadnějších změnách v systému sběru evaluací 

• náměty prezentovány a diskutovány na zasedání komise pro evaluaci výuky dne 20. dubna 

2022 

• další projednání na zasedání komise dne 25. května 2022 

 

Hlasování: 24 – 0 – 0  

 

Závěr:  

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

studenty za zimní semestr AR 2021/2022 a doporučuje, aby její výstupy (včetně reakcí) byly 

dostupné v elektronické aplikaci po přihlášení skrze CAS. 

 

Různé 

MUDr. David Lauer pozval na dvě nadcházející květnové akce Trimedu:  

- Parník 17. 5. – odplouvá v 19:30 h z Rašínova nábřeží  

- běh Vinohradskou TROJKU 19. 5. 2022 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 14. června 2022  

ve 14:30 hodin v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.    
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Zápis  
20. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 14. června 2022 ve 14:30 hodin 
Sál Radany Königové 

 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 10. května 2022  
4. Informace děkana 
5. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2022 – JUDr. Mužíková 
6. Magisterský program „Epidemiologie a management veřejného zdraví – předměty“  
7. Doktorský studijní program Anatomie, histologie a embryologie 
8. Udělení pamětních medailí fakulty 
9. Vyhlášení voleb do AS 3. LF UK na období 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025 
Různé 

 
 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 24 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
 
za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D. 
za studentskou komoru:     MUDr. David Lauer  
 
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. května 2022 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 10. května 2022, který byl umístěn na stránkách AS, 
připomínky. 
 
Závěr:   
Zápis ze dne 10. května 2022 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 
Ad 4) Informace děkana    
 
Rozvoj fakulty – prostory 

• Zahájena příprava architektonické soutěže na projekt nové budovy B 



• Zakoupena budova C (č. 10 v areálu SZÚ) – t.č. probíhá zápis nového majitele (UK – 3. 
LF) do katastru nemovitostí 

• Pokračuje příprava rozdělení pozemku okolo budovy Ke Karlovu – fakulta by získala cca 2 
m pozemku okolo budovy + 1 vlastní vjezd do zahrady. 

• Inflace potenciálně ohrožuje opravu budovy Karlov 

Ekonomická situace – výhled 

• Zahájena příprava architektonické soutěže na projekt nové budovy B 
• Zakoupena budova C (č. 10 v areálu SZÚ) – t.č. probíhá zápis nového majitele (UK – 3. 

LF) do katastru nemovitostí 
• Pokračuje příprava rozdělení pozemku okolo budovy Ke Karlovu – fakulta by získala cca 2 

m pozemku okolo budovy + 1 vlastní vjezd do zahrady. 
• Inflace potenciálně ohrožuje opravu budovy Karlov 

Další informace  

• Jednání s řediteli FN, SZÚ, NÚDZ o prohloubení spolupráce ve výzkumu 
• Na podzim 2023 bude 70. výročí vzniku fakulty 
• NPO – oba projekty 3. LF vládou podpořeny 
• IPVZ – nové vedení 
• Rozpočet – JUDr. Mužíková 
• Přijímací zkoušky – MUDr. Marx 

Diskuze: nebyla 
 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
Ad 5)  Návrh rozpočtu fakulty na rok 2022 – JUDr. Mužíková 
Rozpočet fakulty předložila z pověření děkana tajemnice fakulty, JUDr. Mužíková. Dokument 
byl 2 týdny předem vyvěšen na webu senátu k prostudování. 
 
Diskuze: nebyla 

Hlasování: 24 – 0 – 0  

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 2022, který předložila z pověření děkana tajemnice 
fakulty JUDr. Mužíková. 
 
 
Ad 6) Magisterský program „Epidemiologie a management veřejného zdraví 
– předměty“ 
Doc. Dlouhý – garant nového magisterského studijního programu představil charakteristiku 
a povinné i volitelné předměty SP. 
Navazující magisterský studijní program v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, 
organizace a managementu zdravotnictví.  



 Studenti absolvují   nezbytné teoretické, preklinické a klinické obory, budou se profilovat 
v oblasti epidemiologie, hygienických oborů a podpory zdraví včetně zdravého životního stylu 
a v oblasti managementu a organizace zdravotnictví, legislativy a výkonu státní správy.    
Materiály byly vyvěšeny k prostudování na stránkách senátu. 
 
Diskuze:   
dr. Havrda: mohlo by to být atraktivní i pro lidi mimo zdravotnictví? 
děkan: Byla k tomu konference na MZ a byli jsme tlačeni, aby tam těch oborů nebylo příliš. 
Původní záměr byl otevřít pro absolventy jakéhokoli oboru. 
 
Hlasování: 23 – 0 – 0  

Usnesení:  
AS 3. LF UK dle čl. 10, odst. 3, písm. a) Statutu 3. LF UK nemá námitek k předloženému 
návrhu akreditace  magisterského programu „Epidemiologie a management veřejného 
zdraví“. 
 

Ad 7) Doktorský studijní program Anatomie, histologie a embryologie 
Prof. Šlamberová představila návrh na rozšíření udělení oprávnění uskutečňovat společný 
doktorský studijní program Anatomie, histologie a embryologie. 
Dokument  byl vyvěšen k prostudování na stránkách senátu. 
 
Diskuze:   

Hlasování: 23 – 0 – 0 

Usnesení:  
AS 3. LF UK dle čl. 10, odst. 3, písm. a) Statutu 3. LF UK souhlasí s rozšířením udělení 
oprávnění uskutečňovat společný doktorský studijní program „Anatomie, histologie a 
embryologie“. 

 

Ad 8) Udělení pamětních medailí fakulty – dr. Vácha za prof. Džupu 
Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí  
doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D 
za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti vnitřního lékařství 
doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.  
za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti epidemiologie 
 
Diskuze: nebyla 
 
Hlasování:  22 – 0 – 0 
 
Usnesení:  
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí 
s udělením pamětních medailí 3. LF UK 



 
 
Ad 9) Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK 
Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje volby do AS 3. LF UK 
pro funkční období 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025. Volby se budou konat elektronicky. 
           
Volby se uskuteční    v úterý    1. 11. 2022   (9:00 – 16:00 hodin) a  
                                                   ve středu      2. 11. 2022    (9:00   – 15:00 hodin)  
 
V případě nutnosti volby opakovat  
8. 11. 2022 – úterý (9:00 – 16:00 hodin) a 9. 11. 2022 – středa (9:00  – 15:00 hodin), 
případně  
15. 11. 2022 – úterý (9:00 – 16:00 hodin) a 16. 11. 2022 – středa (9:00  – 15:00 hodin). 
 
Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh: 
 
AKADEMICI členové 
as. MUDr. Alexander Kolský, CSc.  Klinika dětí a dorostu 
MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.  Interní klinika 
RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D.   Ústav anatomie 
MUDr. Peter Riško, Ph.D.   Klinika pracovního a cestovního lékařství 
doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.  Chirurgická klinika 
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. Ústav fyziologie 
 
AKADEMICI náhradníci 
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA  Ústav patofyziologie 
MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.                            Ústav farmakologie 
Mgr. Eva Šilhánová    Ústav jazyků 
Mgr. Přemysl Vlček, Ph.D.   Klinika rehabilitačního lékařství 
 
STUDENTI členové 
Amálie Dostalíková  
Tereza Entlerová 
Miroslav Folber  
Tomáš Matouš 
Ivona Toroková 
Mária Vranovská  
 
STUDENTI náhradníci 
Valerie Hovadíková 
Anita Nechvátalová 
Laura Nemčičová  
Zuzana Slavíčková 
 
Zapisovatelka:   
Radka Tichá, tajemnice AS 3. LF UK, radomira.ticha@lf3.cuni.cz, tel. 267 102 235. 
 
Komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu z řad pedagogů a místopředsedu 
z řad studentů. 

mailto:radomira.ticha@lf3.cuni.cz
mailto:radomira.ticha@lf3.cuni.cz


Návrhy na kandidáty budou členové akademické obce podávat nejpozději do 10,00 
hodin dne 27. října 2022 prostřednictvím volební aplikace. 
 
Zvoleni do AS 3. LF UK nemohou být:  děkan, proděkani a tajemník fakulty, pokud se 
nevzdají své stávající funkce.  
                
Volby členů Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upravuje 
Volební řád Akademického senátu 3. lékařské fakulty. 
 
Diskuze: nebyla 
 
Hlasování:   23 – 0 – 0  
 
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 2022 – 2025 ve všech bodech předlohy. 
 

Různé 

Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha 
Členové senátu pověřili řešením neodkladných záležitostí, které vyvstanou během letního 
období, předsednictvo senátu.  
 
Diskuse: nebyla 
 
Hlasování: 23 – 0 – 0  
 
Usnesení:  
AS 3. LF UK pověřuje po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF UK řešením 
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.  

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 11. října 2022  
ve 14:30 hodin v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.    



ZÁPIS 

21. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 11. října 2022 ve 14:30 hodin 

Sál Radany Königové 
 

 

Program:                                                                                                          

1. Zahájení  

2. Schválení programu, určení skrutátorů 

3. Kontrola zápisu ze dne 10. května 2022  

4. Informace děkana 

5. Žádost o souhlas AS 3. LF se svěřením Budovy C do správy 

6. Podmínky přijímacího řízení 2023/24 

7. Volby do AS 3. LF – informace - dr. Musil  

Různé 

 

 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 25 senátorů, senát byl usnášení schopný. 

 

 

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 

 

Závěr: 

AS 3. LF UK schválil navržený program (včetně jeho doplnění) tichým souhlasem. 

 

Skrutátory byli určeni:   
 

za pedagogickou komoru:  MUDr. Josef Fontana, Ph.D. 

za studentskou komoru:     MUDr. Bc. Kateřina Koudelková  

 

 

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. června 2022 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 14. června 2022, který byl umístěn na stránkách AS, 

připomínky. 

 

Závěr:   

Zápis ze dne 14. června 2022 byl schválen tichým souhlasem.   

 

 

Ad 4) Informace děkana    
 

ROZVOJ FAKULTY – PROSTORY 

• Zahájena architektonická soutěž na projekt nové budovy B 



• Budova C: 1/3 Ústav hygieny (nový Mgr. program), 1/3 Kardiologická klinika (projekt 

CarDia), 1/3 zatím pronajímána původnímu majiteli. 

• Pokračuje příprava rozdělení pozemku okolo budovy Ke Karlovu – fakulta by získala 

cca 2 m pozemku okolo budovy + 1 vlastní vjezd do zahrady. 

EKONOMICKÁ SITUACE – VÝHLED 

• Zdražení energií + inflace = trvá stop stav na přijímání nových pracovníků 

• Státní rozpočet 2023: nárůst financí pro VŠ o 3% X inflace 17-20% = reálný propad 

finančních prostředků fakult 

• Navýšení příjmů za studium v angličtině – od r. 2023/24 na 460 000 Kč situaci pro rok 

2023 neřeší téměř vůbec. 

VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ S PROREKTOREM UK DOLEČKEM 

• UK podporuje plán 3. LF na stavbu nového výukového centra včetně pokračování 

přípravy projektu 

• Finance t. č. k dispozici nejsou, naděje v roce 2027-28 

• Projekt dokončit do konce roku 2024, následně další administrativní kroky a v letech 

2025-6 zařazení hotového projektu do plánu UK na období 2027-30. 

• V programu „240“ na podporu LF již finanční prostředky na investice nejsou a nebudou 

(? rekonstrukce pláště a střechy Ke Karlovu??). 

• Program „PhD Infra“ v roce 2023, bližší informace během několika týdnů. 

DALŠÍ INFORMACE  

• Memorandum 3. LF, FNKV, SZÚ o prohloubení spolupráce ve výzkumu – podepsáno 

4. 10. 2022 

• Na podzim 2023 bude 70. výročí vzniku fakulty (předběžný termín: 23. 11. 2023) 

• Počty přijatých studentů odpovídají plánu 

• UK klesla (501-600) v mezinárodním žebříčku univerzit – opatření ke zvýšení kvality 

vědy z posledních 8 let zřejmě nejsou dostatečná 

• Před UK je 9 finských a 7 rakouských univerzit!!! (a 1 estonská, 1 maďarská, 

1 polská…..) 

• Mezi nejcitovanějšími vědci světa 2021 je 10 Čechů, ale NIKDO z UK 

Diskuze: nebyla 

 

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 

 

Ad 5)  Žádost o souhlas AS 3. LF se svěřením Budovy C do správy – prof. 

Widimský 

Jedná se o nutnou formalitu k tomu, aby fakulta mohla spravovat z vlastních prostředků 

zakoupenou budovu C, která je ve vlastnictví Univerzity Karlovy. 

 

Diskuze:  nebyla 

Hlasování:  26-0-0  



Usnesení:  

AS 3. LF UK souhlasí se svěřením nemovitosti parc. č. 3972, jehož součástí je stavba č. p. 

2551, k. ú. Vinohrady (tzv. Budova C) do správy 3. LF UK. 

 

 

Ad 6) Podmínky pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 

2023/2024 – dr. Marx 
Kolegium děkana 3. LF UK v souladu s § 27, odst. 1, písm. e zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 

v platném znění předkládá Akademickému senátu 3. LF UK ke schválení Podmínky pro přijímací řízení 

pro akademický rok 2023/2024. Text je totožný s předcházejícím rokem, s výjimkou následujících bodů: 

1) Úprava předpokládaného počtu přijatých uchazečů magisterského studijního programu 

Všeobecné lékařství na 180 – důvodem je vývoj počtů uchazečů přijatých bez přijímacích 

zkoušek (jedná se o orientační číslo); 

2) Uvedení podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče o navazující magisterský obor Intenzívní 

péče – jako podmínka je uvedena všeobecná podmínka výkonu povolání  z vyhlášky MZ ČR č. 

271/2012 Sb., reagujeme tak na situaci vzniklou v aktuálním akademickém roce, se změnou 

souhlasí garanti oboru; 

3) Uvedení možnosti prominutí podmínky studijního průměru 2,00 děkanem při přestupu studenta 

z jiné LF v případech hodných zvláštního zřetele (závažná sociální/zdravotní situace). 

Materiál byl rozeslán elektronicky k prostudování a senátoři požádáni o hlasování per rollam – 

potřeba schválit nejpozději do 30. 9. 2022. 

 

Diskuze:  doc. Duška, prof. Bankovská, dr. Havrda 

Hlasování: 26-0-0 

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 2023/2024 

 

Ad 7) Volby do AS – informace – dr. Musil 
PhDr. Zdeněk Musil, Ph.D., zvolený předseda volební komise, stručně informoval o zasedáních 

volební komise a přípravě voleb do AS 3. LF UK. 

 

Diskuze:   

doc. Hajer – tlumočil dotaz kolegů, zda mohou volit jakéhokoliv kandidáta nebo jen ve své 

volební skupině. 

dr. Musil: Akademici volí kohokoliv napříč skupinami akademiků, studenti kohokoliv ve 

skupinách studentů.  

Závěr:  

AS 3. LF UK vzal informace dr. Musila na vědomí. 

Různé: 

Prof. Džupa informoval o skutečnosti, že děkan na návrh proděkana Marxe, podepsal udělení 

medaile 3. LF UK obci Dobronice za mnohaletou spolupráci. Ve VR odsouhlaseno per rollam. 

 

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 8. listopadu 2022  

ve 14:30 hodin v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.    



Zápis  
22. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 

 8. listopadu 2022 ve 14:30 hodin 
Sál Radany Königové 

 
 
Program:                                                                                                          

1. Zahájení  
2. Schválení programu, určení skrutátorů 
3. Kontrola zápisu ze dne 10. května 2022  
4. Informace děkana 
5. Převod hospodářského výsledku za rok 2021 – JUDr. Mužíková 

 Převod hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 340.851,87 Kč do fondu 
 reprodukce investičního majetku. 

6. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 do akreditovaných 
doktorských studijních programů – prof. Šlamberová 

7. Výsledky voleb – dr. Musil/volební komise 
 

Různé 
 
 

Ad 1) Zahájení   
Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení schopný. 
 
 
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  
Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 
 
Závěr: 
AS 3. LF UK schválil navržený program (včetně jeho doplnění) tichým souhlasem. 
 
Skrutátory byli určeni:   
 
za pedagogickou komoru:  RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. 
za studentskou komoru: Stanislav Skamene 
 
 
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. října 2022 
Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 11. října 2022, který byl umístěn na stránkách AS, 
připomínky. 
 
Závěr:   
Zápis ze dne 11. října 2022 byl schválen tichým souhlasem.   
 
 



Ad 4) Informace děkana    
Informace z RKR 7. 11. 2022 

• Nový kvestor: Mgr. Martin Maňásek 
• Nová kancléřka UK: Mgr. Petra Štanclová 
• Ombudsmanka dr. Šámalová (FF) – bude potvrzeno 
• Příprava státního rozpočtu: navýšeni pro VŠ jen 1,3 mld. Kč (nekryje inflaci) 
• Aktivita studentů z různých univerzit (vznik mimo UK): https://univerzityzaklima.cz/  
• Někteří studenti anonymně píší děkanům, fakulty neví, co studenti chystají 
• Shoda děkanů UK: výuka se rušit nebude.  
• Na MFF SK AS odmítla zaslané požadavky organizátorů protestů. 

OP JAK: projekt „PhD Infra“ 
(Výzva Rozvoj Infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů) 

CELKEM         

         

 kritéria 
jednorázová 

částka 
celkem 

 

součást 
Konstantní 
částka 

MŠMT UK celkem %  

KTF 2 000 000 2 153 496 3 487 155 7 640 651 1,30% 764 065 8 404 716 KTF 

ETF 2 000 000 1 218 139 4 174 340 7 392 480 1,26% 739 248 8 131 728 ETF 

HTF 2 000 000 1 305 149 4 947 430 8 252 579 1,40% 825 258 9 077 837 HTF 

PF 2 000 000 12 464 174 9 020 017 23 484 191 4,00% 2 348 419 25 832 610 PF 

1. LF 2 000 000 56 070 104 6 461 638 64 531 743 10,98% 6 453 174 70 984 917 1. LF 

2. LF 2 000 000 26 394 667 4 859 089 33 253 755 5,66% 3 325 376 36 579 131 2. LF 

3. LF 2 000 000 27 265 019 3 234 481 32 499 500 5,53% 3 249 950 35 749 450 3. LF 

LFP 2 000 000 17 681 648 7 925 851 27 607 498 4,70% 2 760 750 30 368 248 LFP 

LFHK 2 000 000 14 193 309 3 797 089 19 990 398 3,40% 1 999 040 21 989 437 LFHK 

FaF 2 000 000 12 736 810 12 582 633 27 319 442 4,65% 2 731 944 30 051 386 FaF 

FF 2 000 000 28 934 352 8 562 608 39 496 960 6,72% 3 949 696 43 446 656 FF 

PřF 2 000 000 108 847 858 34 013 737 144 861 595 24,64% 14 486 160 159 347 755 PřF 

MFF 2 000 000 45 014 103 20 372 250 67 386 353 11,46% 6 738 635 74 124 988 MFF 

PedF 2 000 000 13 826 447 8 732 930 24 559 377 4,18% 2 455 938 27 015 315 PedF 

FSV 2 000 000 11 764 699 6 942 943 20 707 642 3,52% 2 070 764 22 778 406 FSV 

FTVS 2 000 000 5 078 688 4 817 223 11 895 911 2,02% 1 189 591 13 085 502 FTVS 

FHS 2 000 000 9 145 901 6 745 704 17 891 605 3,04% 1 789 160 19 680 765 FHS 
              

UK 34 000 000 394 094 562 150 677 117 578 771 679  57 877 168 636 648 847  

 
Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu 
Dílčí novela se nás příliš netýká. Některé fakulty preferují státní zkoušky písemnou formou – 
hlavní změna. Další malé změny.  

Navazující Mgr. program „Epidemiologie a management veřejného zdraví“ 



• Program stále (od června) projednává RVH UK. 
• Je tím pádem ohroženo jeho zahájení na podzim 2023 (otázka termínu vyhlášení 

přijímacího řízení) 

Další informace 

• Možnost podpory rozvoje simulační výuky – finance MZ ČR? Pro 3LF cca 20 mil. 
• Nové učebny v budově B 

Diskuze: nebyla 
 
Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí. 
 
 
Ad 5)  Převod hospodářského výsledku za rok 2021 – JUDr. Mužíková 
Tajemnice fakulty, JUDr. Mužíková, z pověření děkana přednesla zprávu o rozdělení výsledku 
hospodaření fakulty v roce 2021 – částka ve výši 340.851,87 Kč bude převedena do fondu 
reprodukce investičního majetku. Materiály k tomuto bodu byly umístěny na webu senátu týden 
předem k prostudování. 
 
Diskuze:   
Pan děkan vysvětlil nově zvoleným přítomným senátorům, co je FRIM - Fond reprodukce 
investičního majetku.  

Hlasování: 26 – 0 – 0  

Usnesení:  
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. LF UK schvaluje 
rozdělení výsledku hospodaření fakulty v roce 2021, které z pověření děkana předložila 
a prezentovala JUDr. Mužíková a souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 
2021ve výši 340.851,87 Kč do Fondu reprodukce investičního majetku. 
 

 
Ad 6) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 – do 
akreditovaných doktorských programů – prof. Šlamberová 
Přehled studijních programů i podmínky přijímacího řízení byly vyvěšeny předem na webu 
senátu k prostudování.  
 
Diskuze:  nebyla 

Hlasování: 26 – 0 – 0  

Usnesení:  
Akademický senát 3. LF UK schvaluje podle čl. 10 odst. 1 písm. e) Statutu 3. LF UK 
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 do akreditovaných 
doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní 



délkou studia čtyři roky s výukou v českém a anglickém jazyce na 3. lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy s předpokládanou lhůtou podávání přihlášek do 30. 4. 2023. 
 
Ad 7) Výsledky voleb – dr. Musil 
PhDr. Zdeněk Musil, Ph.D., zvolený předseda volební komise, se nemohl na zasedání dostavit, 
zprávu o průběhu a výsledku voleb a z jednání volební komise přednesla tajemnice senátu, 
Radka Tichá. 
 
Diskuze:  nebyla 

Závěr:  
AS 3. LF UK vzal informace o průběhu a výsledku voleb na vědomí. 

Různé 
Udělení pamětní medaile fakulty – prof. Džupa 
Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětní medaile prof. MUDr. Ivanu Rychlíkovi, CSc. 
k jeho životnímu jubileu. Medaile bude předána na lednovém zasedání Vědecké rady fakulty.  
 
Diskuze: nebyla 
 
Usnesení:  
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí 
s udělením pamětní medaile 3. LF UK 
 
Pan děkan poděkoval za celé vedení fakulty dr. Váchovi, za jeho práci v čele senátu po dobu 
4 volebních období. Po dlouhém potlesku  rozdal pamětní listy všem končícím senátorkám 
a senátorům. 
 
Dr. Vácha poděkoval spolupracovníkům, místopředsedům a tajemnici za spolupráci, za 
přátelství a příjemnou atmosféru, která zasedání senátu vždy provázela.  
 
Další jednání, již nového Akademického senátu 3. LF UK, se uskuteční 
5. prosince 2022 ve 14:30 hodin v zasedacím sále prof. MUDr. Radany 
Königové.    
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ZÁPIS

8. řádné zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, 

konané v prostředí MS Teams

dne 12. ledna 2021 ve 14:30 hodin



Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

1. Schválení programu, určení skrutátorů

1. Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2020 

1. Informace děkana

1. Doktorský studijní program „Kardiovaskulární vědy“  prof. Widimský

1. Zpráva o fondu „Mikuláš“ – prof. Moťovská, dr. Fontana

1. Postgraduální studium v době COVID – dr. Gojda

      Různé





Ad 1) 

Zahájení  

Přítomno bylo 30 senátorů, senát byl usnášení schopný.





Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

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



Skrutátory byli určeni:  

za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

za studentskou komoru:  Tomáš Sychra





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2020



Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 8. prosince 2020, který obdrželi e-mailem, připomínky.

Závěr:  

Zápis ze dne 8. prosince 2020 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   

Plánované hlavní investice

· VŘ na klimatizaci budovy A probíhá. Předpoklad realizace 6-9/2021 

· Zbourání budovy B a výstavba nové budovy B (pojme i přestěhované ústavy z budovy Ke Karlovu). Záměr projednán děkanem s rektorem dne 6. 1. 2021. Bude vypsáno VŘ na projekt a bude pokračovat příprava příslušných povolení a zajišťování finančních prostředků. Předpokládá se, že během funkčního období 2022-26 příští kolegium děkana připraví vše k zahájení stavby, vlastní realizace až v období 2026-30.

Pandemie covid-19

· Děkani LF požádali v prosinci ministra zdravotnictví, aby vláda zrušila nařízené pracovní povinnosti studentů a nechala jejich pomoc na dobrovolné bázi. Stalo se.

· V lednu Asociace děkanů LF požádala ministra zdravotnictví, aby nedošlo znovu k vyhlášení nařízené pracovní povinnosti. I přes velký tlak z regionů se toto zatím ve spolupráci děkanů s MZ podařilo. Rozhodnou však další dny (vývoj obsazenosti regionálních nemocnic).

Vakcíny proti nemoci covid-19

· Očkování učitelů-lékařů ve FNKV i ve FTN již probíhá

· Studenti pomáhající v nemocnicích mají stejná práva jako jiní zdravotničtí pracovníci - očkování též probíhá.

· Očkování učitelů-nelékařů bude zajištěno ve FNKV a ve FTN jakmile bude ukončeno očkování jejich zaměstnanců a dalších zdravotníků.

· Očkování studentů, kteří ve zdravotnictví nepracují, bude později též možné ve FNKV či FTN.

Nový režim parkoviště od 1. 1. 2021

· Maximální počet vozidel 32 (po naplnění parkoviště nebude umožněn vjezd)

· Vjezd pouze pracovníkům s plným úvazkem na fakultě a hlavním místem výkonu práce v budově fakulty.

· Vjezdové oprávnění nezakládá nárok na parkovací místo při obsazeném parkovišti (princip dřívějšího příjezdu)

· Na přechodnou dobu do návratu fakultu k plné prezenční výuce kolegium děkana schválilo možnost poskytovat na žádost pracovníka výjimky i pracovníkům s nižšími úvazky.

COOPERATIO 2022-26

Klíčové fáze přípravy

		Datum

		Akce



		Do 9. 1. 2021

		Připomínky fakult k principům a pravidlům



		01. 03.2021

		Přihlašování fakult k vědním oblastem a oborům



		02. 21

		Názvy vědních oblastí a oborů schválí VR UK



		02. 05.2021

		Jednání lídrů oborů mezi všemi LF UK o složení rady dané vědní oblasti. (Paralelně o tomtéž jednají i děkani mezi sebou.)



		06. 21

		Rektor jmenuje koordinátory a členy rad



		07. 09. 2021

		Rady připraví anotaci (záměr rozvoje vědní oblasti do r. 2026)



		10. 21

		VR schválí anotace



		11. 12. 2021

		Administrativní převod pracovníků z Progresů do Cooperatio



		01. 01. 2022

		Zahájení programů Cooperatio





UK – návrh pravidel

· Členy do Rady vědní oblasti nominují po vzájemné domluvě děkani participujících fakult

· Jednotlivé členy Rady schvaluje VR jejich fakulty a celou Radu pak VR UK

· Rada má mezi 5-20 členy celkem

· Každý člen Rady musí mít mezinárodně uznávané výsledky

· Koordinátora navrhnou děkani a jmenuje rektor se souhlasem VR UK





Struktura vědních oblastí podle návrhu UK










Návrh struktury vědních oblastí dle 3. LF UK



		Vědní oblasti

		Obory



		Cardiovascular science (Diseases of the heart and vessels)

		Cardiac surgery, cardiology, vascular surgery, angiology, imaging of the heart and vessels



		Orofacial and skin science (Diseases of orofacial area and skin)

		dental medicine (stomatology), ophthalmology, ORL, dermatovenerology, plastic surgery



		Basic science in medicine (Structure and function of the human body)

		Medical (human) genetics / biology, biochemistry, human anatomy, histology, embryology, (patho)physiology, (pathology?)



		Health science

		Hygiene, epidemiology, public health, ethics in medicine, medical law, nursing, occupational medicine, history of medicine



		Infection and immunity

		Transplant medicine, microbiology, virology, infectious diseases (incl. parasitology), immunology, alergology, tropical diseases



		Diseases of the digestive tract

		Gastroenterology, hepatology, abdominal surgery, abdominal imaging



		Renal and urologic diseases

		Nephrology, urology, urologic imaging



		Respiratory diseases

		Pneumology, thoracic surgery, thoracic imaging



		Maternal and childhood care

		gynaecology, obstetrics, paediatrics, incl. imaging



		Metabolic and endocrine diseases

		endocrinology, diabetology, nutrition and dietetics, metabolic disorders, clinical biochemistry



		Neuroscience (Diseases of the brain, spinal chord and nerves), incl. imaging

		neurology, psychiatry, neurosurgery, addictology, clinical psychology, sexuology



		Tumors and blood

		oncology, haematology, tumors imaging



		Diseases of bones, joints and muscles (movement disorders?)

		Rheumatology, ortopaedics, rehabilitation medicine, sport medicine, bones, joints and muscles imaging



		Critical care medicine

		Trauma surgery, anaesthesiology, resuscitation, intensive care, prehospital care, toxicology, forensic medicine







Příprava podle vědních oblastí: návrh principů výběru

· Navázání na úspěšné programy PRVOUK a PROGRES

· Nejméně 3 akademičtí pracovníci v této vědní oblasti jsou mezi 50 nejúspěšněji publikujícími pracovníky fakulty podle podzimní evaluace publikací za roky 2015-19 (zveřejněna na podzim 2020). Ve výjimečných případech by bylo možno zvážit umístění mezi druhou padesátkou – tj. mezi nejlepšími 100 pracovníky.

· Daná vědní oblast na fakultě produkuje mezinárodně respektované výsledky (dostatek prvoautorských publikací v zahraničních časopisech) a je tak respektována i na jiných lékařských fakultách UK

· K programu se přihlásí nejméně dvě základní pracoviště (kliniky či ústavy), na kterých bude program tvořit většinu jejich výzkumu

· V dané vědní oblasti na fakultě působí dostatek doktorandů a v posledních 5 letech dostatečný počet doktorandů v dané vědní oblasti úspěšně obhájil PhD.

Příprava podle klíčových osobností: návrh principů výběru

· Uvažovaný akademický pracovník je ve výše uvedené evaluaci publikací jistě v první stovce, optimálně mezi prvními 50 nejaktivnějšími pracovníky fakulty.

· Je úspěšným školitelem PhD (má nejméně 1 úspěšného absolventa, optimálně více)

· Je konsensuální (nekonfliktní) osobností, schopnou spojovat pracovníky i dílčí obory, nikoli je rozdělovat

· Publikuje vlastní výzkum v zahraničních časopisech (první autor, korespondující autor, případně poslední autor) a je respektovaný i mimo fakultu (na jiných LF UK, v odborné společnosti v rámci svého oboru apod.)

· Byl minimálně 1x úspěšným hlavním řešitelem grantu či obdobného projektu.

Diskuze:
L. Bankovská: Jaká bude logistiku přihlašování na očkování pro pedagogy nelékaře?
Děkan: Logistika zatím není dotažená. Jsou 2 možnosti: přes nemocniční systém nebo přes státní systém a zatím není jasné, ve kterém to bude možné dříve. V rozhovoru s ředitelem nemocnice jsme probrali možnost očkování pedagogů na LF jako zdravotnických pracovníků. Zatím se očkují zdravotníci a otevřelo se i pro seniory 80+ s tím, že se zve podle počtu dodaných vakcín. Na ostatní zaměstnance fakulty by se mohlo dostat v druhé polovině února.

A. Čelko: Skončil PROGRESS nebo ještě pokračuje?
Děkan: Neskončil, ještě rok pokračuje. Zjednodušilo se reportování, za minulý rok se reportuje pouze ekonomika a na konci tohoto roku bude zpráva za celých 5 let.



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.





Ad 5)	 Doktorský studijní program „Kardiovaskulární vědy“  - prof. Widimský

Při přípravě DSP KV byl zájem, aby se do něj zapojily všechny lékařské fakulty. Zapojily se tři: 3. LF UK, 2. LF UK a LF Plzeň. Hradecká LF zůstala stranou, nezapojuje se do žádných celouniverzitních programů. Bývalý děkan 1. LF UK prof. Šedo usuzoval, že je to příliš klinicky zaměřený obor. Nový děkan prof. Vokurka má jiný přístup a 1. LF UK nyní deklarovala oficiálně zájem se zapojit, což vítáme. Přistoupení schvaluje Vědecká rada a Akademický senát dostává tuto informaci na vědomí

Diskuze: nebyla 

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK vzal informace prof. Widimského na vědomí.





Ad 6)	 Zpráva o fondu „Mikuláš“ – Tomáš Sychra

Mikuláš je investiční fond s poměrně dlouhou historií, ze kterého naše fakulta nikdy nic nečerpala. Prostředky fondu se krátí a vznikla potřeba přeorganizovat pravidla čerpání a plnění tohoto fondu. Vznikla velmi bouřlivá diskuse a byli tedy vyzváni členové AS UK a členové ekonomické komise, aby napsali své názory a podněty. Na základě toho byl poslán e-mail podepsaný prof. Moťovskou, dr. Fontanou, dr. Renzou a Tomášem Sychrou, ve kterém je po schůzce s děkanem shrnut postoj naší fakulty. V prvním bodu navrhujeme zrušení fondu Mikuláš, event. další plnění fondu dle principů, které se každoročně schvalují na senátu. Druhá možnost je fungování fondu jako banky, ze které by se peníze na investice půjčovaly, a třetí možnost je rozdělení prostředků na nevratné příspěvky, jak to bylo dosud, kdy se z Mikuláše pouze čerpalo a až na malé výjimky nic nevracelo a na částku, která by se použila na vratné zápůjčky. V příštím týdnu proběhne zasedání ekonomická komise jen s tímto tématem.

Diskuze: 
doc. Trnka: O jaký typ investic jde a proč jsme z něj nikdy nečerpali, slyším o fondu poprvé.
Děkan: Druhá otázka je spíše pro předchozí děkany. Fond vznikl asi před 10 lety, kdy přišly první evropské peníze a Praha je měla zakázáno čerpat s tím, že má vysokou životní úroveň. Fakulty čerpaly postupně prostředky např. při stavbě nových budov apod., jako doplňkové investice. Fond Mikuláš se v posledních letech začal doplňovat ze standardních prostředků UK, a proto by bylo dobré, aby skončil a aby se rozdělovalo podle standardních principů, které jsou platné a transparentní.  
doc. Polák: Rozhodovali jsme se v r. 2020 o čerpání, ale zjistili jsme, že Mikuláš funguje vlastně jako banka, jde v podstatě o vratné půjčky, proto jsme se rozhodli nečerpat.
Děkan: Fakulty neměly prostředky na vracení, proto je nyní snaha vytvořit nová pravidla čerpání. 

Závěr:
Akademický senát 3. LF UK vzal informace o fondu Mikuláš na vědomí.



Ad 7)	 Postgraduální studium v době COVID – dr. Gojda
Během posledních 14 dnů, kdy se zvyšuje počet hospitalizovaných, a tato situace vede k nutnosti povolat na frontu postgraduální studenty s lékařským vzděláním. Tito jsou pak postaveni do nelehké situace, kdy je jejich studium oddalováno či znemožněno, a přesto se od nich očekává plnění studijních povinností. 
Fakulta by měla podpořit svoje postgraduální studenty v této nelehké situaci tak, aby studenti věděli, že pokud nebudou moci plnit studijní povinnosti z výše uvedených objektivních důvodů, nebude to důvodem k ukončení studia. 

Diskuze: 
Děkan: Poděkoval dr. Gojdovi za otevření této věci. KD projednávalo tuto záležitost na konci roku a došlo k závěru, že každému PGS, který požádá o přerušení studia kvůli covidu, bude automaticky vyhověno. Po rozhovoru s dr. Gojdou jsem navrhl deklarovat (i s ostatními děkany) apel na předsedy OR, aby tu situaci v tomto akademickém roce vzali v potaz a v rozhodování, kde budou váhat mezi hodnocením B a C, aby se přiklonili k B, pokud to lze. Více udělat nemůžeme, protože pokud se studium nepřeruší, mají PGS základní povinnosti, které nelze odpustit. Pokud by covid narušil studium natolik, že by byla ohrožena jeho úspěšnost, bude muset požádat o přerušení.
J. Polák: Též podporuji tuto diskusi. Obecně očekávám, že se zdrží řešení výzkumných projektů, GAUK, GAČR, AZV apod. Otázka je zda nerozvinout podobnou diskusi i stran těchto projektů.
Děkan: Je to složité z formálního hlediska, je spíše lepší apelovat na větší flexibilitu Oborových rad
R. Šlamberová: GAUK nebývá možno přerušit. Snad bude od března lepší situace. Nejde jen o to, že PGS jsou vytíženi jako lékaři, ale nemají např. ani možnost sbírat vzorky pro svoje práce, nejsou pacienti, jen covid. U GAUK by nepomohlo ani přerušení studia.
F. Duška: Za AZV je jednoznačná instrukce – automaticky granty bez problémů přerušovat, rozkládat, protože většina klinických studií je covidem hluboce narušena.
P. Toušek: Byl jsem v OR GAUKu. Hodnocení projektů bývá shovívavé a umožňuje odklad třeba o rok.
D. Lauer: Jako PGS za sebe a kolegy děkuji dr. Gojdovi, apel směrem k OR by studenty podpořil.
M. Renza: Pokud bude vznikat oficiální apel na OR, měli by být zmíněni též školitelé, kteří ve studiu hrají důležitou roli.
T. Sychra: dotaz: Vzešly podobné dotazy a problémy i z ostatních fakult? Budou řešit podobné ne-li stejné problémy. Na jaře byla povolena prodloužená doba PhD studia i pregraduálního, uvažuje se o něčem podobném nyní?
Děkan: Zatím nevím, bude se jednat s děkany i vedením univerzity.
J. Fontana: Prodloužení maximální doby studia řeší akutní situaci, ale nemělo by být řešením. Studenti by měli mít právo absolvovat tak, jak mají.

Předseda požádal všechny senátory o přečtení textu dr. Gojdy na webu AS. Po dnešní debatě s dr. Gojdou poprosil jeho a senátory, kteří jsou zapojeni v doktorských programech, což je Tereza Pinkasová, Jakub Fuksa a ti, kteří dnes mluvili, aby posbírali poznámky ostatních senátorů k této věci a vyjádřili se a na příštím zasedání se text pokusíme schválit.

Děkan: Velmi bych přivítal, pokud AS bude tvořit nějaký souhrn. Použil bych to pro další debatu s ostatními děkany – před koncem týdne. 
J. Gojda: Budu centralizoval poznámky k textu u sebe a předám panu děkanovi.

Závěr:
Akademický senát 3. LF UK vzal informace MUDr. Gojdy na vědomí.





Ad Různé:

Dotazník pro zmapování situace ohledně zapojení studentů do pomoci – Kateřina Koudelková

Dotazník zatím vyplnilo107 studentů, většina pracuje ve FNKV, většina je ze 4. a 5. ročníku všeobecného lékařství, ale i další obory, ¼ mimopražských. Cítí se potřební mnohem více než na jaře, mají dostatek ochranných pomůcek, je to pro ně zajímavá příležitost poznat, jak pracují zdravotnická zařízení, jak získat praktické a teoretické zkušenosti, asi 80% sdělilo, že se jim na pracovišti věnuje někdo z lékařů nad rámec svých povinností, což hodnotíme velmi kladně. Naprostá většina nesouhlasí k pracovní povinnosti, preferovali by pomoc na dobrovolnické bázi:
Naprostá většina studentů stojí o to dát se očkovat.
Na otázku, co je trápí, máme spoustu odpovědí, které chceme teprve zpracovat do ucelenějších výstupů, většinou jde o výuku a pracovní povinnost.



Diskuze: 
D. Marx: Říkala jste, že naprostá většina je proti pracovní povinnosti. Je tam tedy někdo, kdo by přivítal pracovní povinnost?
K. Koudelková: Asi 5 studentů uvedlo, že jim to nevadí.



Předseda poděkoval  za práci na novele volebního řádu dr. Renzovi, K. Grygarové, T. Sychrovi za další kroky, které udělali se změnou volebního řádu našeho AS, jsou v kontaktu s dr. Stašou a na březnovém zasedání by měl být tento bod již připraven ke schválení.

M. Renza: Shrnul postup – předložili jsme návrh legislativní komisi Velkého senátu, ta nám ho vrátila s komentáři, předělali jsme do tzv. bodové novely – formy k předložení, předložíme komisi a oni vrátí s tím, že bude přečteno v té finální podobě před hlasováním našeho AS, odhlasuje se u nás, pak legislativní komise a na závěr plénum Velkého senátu. 



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
9. března 2021 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams.
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Zbourání budovy B a výstavba nové budovy B (pojme i přestěhované ústavy z budovy 



Ke Karlovu). Záměr projednán děkanem s rektorem dne 6.
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na projekt a bude pokračovat
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ZÁPIS 


8. řádné zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK,  


konané v prostředí MS Teams 


dne 12. ledna 2021 ve 14:30 hodin 


 


Program:                                                                                                          


1. Zahájení  


2. Schválení programu, určení skrutátorů 


3. Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2020  


4. Informace děkana 


5. Doktorský studijní program „Kardiovaskulární vědy“  prof. Widimský 


6. Zpráva o fondu „Mikuláš“ – prof. Moťovská, dr. Fontana 


7. Postgraduální studium v době COVID – dr. Gojda 


      Různé 


 


 


Ad 1)  


Zahájení   


Přítomno bylo 30 senátorů, senát byl usnášení schopný. 


 


 


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 


 


Závěr: 


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


 


Skrutátory byli určeni:   


za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 


za studentskou komoru:  Tomáš Sychra 


 


 


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2020 


 


Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 8. prosince 2020, který obdrželi e-mailem, připomínky. 


Závěr:   


Zápis ze dne 8. prosince 2020 byl schválen tichým souhlasem.   


 


 


Ad 4) Informace děkana    


Plánované hlavní investice 


- VŘ na klimatizaci budovy A probíhá. Předpoklad realizace 6-9/2021  


- Zbourání budovy B a výstavba nové budovy B (pojme i přestěhované ústavy z budovy 


Ke Karlovu). Záměr projednán děkanem s rektorem dne 6. 1. 2021. Bude vypsáno VŘ 


na projekt a bude pokračovat příprava příslušných povolení a zajišťování finančních 


prostředků. Předpokládá se, že během funkčního období 2022-26 příští kolegium 


děkana připraví vše k zahájení stavby, vlastní realizace až v období 2026-30. 



Zápis z 10. řádného zasedání 

Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, 

konaného v prostředí MS Teams

dne 13. dubna 2021 ve 14:30 hodin





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 9. března 2021 

4. Informace děkana

5. Návrh na rozdělení prostředků programu Progres 2021 – prof. Widimský/doc. Duška

6. Evaluace výuky – MUDr. Marx

7. Udělení pamětních medailí – prof. Džupa

8. Různé

Blahopřání prof. Arenbergerovi



Ad 1) 

Zahájení  

Přítomno bylo 29 senátorů, senát byl usnášení schopný.



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  


za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

za studentskou komoru:     Ondřej Cieslar 



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. března 2021

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k zápisu z 9. března 2021, který byl umístěn na stránkách AS.


Závěr:  

Zápis ze dne 9. března 2021 byl schválen tichým souhlasem.  



Ad 4) Informace děkana   

Ceny rektora UK
Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů: 
Bc. Lucie Škardová, 3. LF
Mimořádná cena rektora UK: 
MUDr. Metoděj Renza a MUDr. Tomáš Sychra, 3. LF
Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: 
Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph.D., FESC z 3. LF UK za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okluderu ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“)



Cooperatio 2022-2026
Seznam vědních oblastí schválen VR UK 25. 2. 2021
Přihlášení 3. LF k vědním oborům 5. 4. 2021
Shoda děkanů LF s vedením UK na osobách koordinátorů v lékařských vědních oblastech 7. 4. 2021

Klíčové fáze přípravy
do 9. 1. 2021	Připomínky fakult k principům a pravidlům
1-3/2021	Přihlašování fakult k vědním oblastem a oborům

2/2021		Názvy vědních oblastí a oborů schválí VR UK

3-5/2021	Jednání lídrů oborů mezi všemi LF UK o složení rady dané vědní oblasti

		(paralelně o tomtéž jednají i děkani mezi sebou)

6/2021		Rektor jmenuje koordinátory a členy rad

7-9/2021 	Rady připraví anotaci (záměr rozvoje vědní oblasti do r. 2026)

10/2021	VR schválí anotace

11-12/2021	Administrativní převod pracovníků z Progresů do Cooperatio

1.1.  2022	Zahájení programů Cooperatio


UK – návrh pravidel (bude schvalovat VR)
Členy do Rady vědní oblasti nominují po vzájemné domluvě děkani participujících fakult.
Jednotlivé členy Rady schvaluje VR jejich fakulty a celou Radu pak VR UK.
Rada má mezi 5-20 členy celkem.
Každý člen Rady musí mít mezinárodně uznávané výsledky.
Koordinátora navrhnou děkani a jmenuje rektor se souhlasem VR UK.
Rozdělování financí obdobně jako v Progresech.



3. LF UK bude koordinovat dvě oblasti:
Cardiovascular Science – prof. Moťovská
Helth Sciences – doc. Dlouhý


Přihlašování pracovníků
V této fázi je přihlašování předběžné (nezávazné).
Cílem je, abychom zmapovali zájem „zdola“ a neurčovali to „shora“.
Předpokládáme, že v období 6-9/2021 proběhne řada dílčích jednání a až poté budou seznamy finalizovány.
Každý pracovník musí být zařazen nejméně do jedné vědní oblasti (v jejím rámci si může zvolit více oborů).
Dvě (výjimečně tři) vědní oblasti doporučujeme těmto pracovníkům:
Převažující vědecký zájem (např. neuroscience) je v jiné vědní oblasti než jejich základní obor (např. patologie či fyziologie).
Velmi aktivní vědečtí pracovníci, jejichž výzkum (vč. kvalitních publikací) zasahuje do více oborů.



Přijímací řízení – písemná část – Návrh změn v důsledku omezení počtu osob v místnosti
Všechny programy píší testy v KC ve 3 směnách během 7. 6. 2021 – 23 místností/50 osob
Antigenní testy/Covid pass
Zkrácení doby psaní testu:
- VL na 120 min/60 otázek (180/90)
- Bc (FH, DH, NT) na 80 min/40 otázek (120/60)

Písemná část (začátky):
- I : 07,00
- II: 11,30
- III: 15,30
- Konec do 20,00; opuštění KC do 21,00

Diskuze: nebyla



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.





Ad 5)	 Návrh na rozdělení prostředků programu Progres 2021 – doc. Duška

Přišla první splátka prostředků k rozdělení institucionální podpory dobíhajícího Progresu.
Je připraven návrh k rozdělení podle stejných principů jako v posledních 3 letech – podle součtu autorských podílů za publikace za posledních 5 let v závislosti na kvalitě časopisu a rozdělené podle kvartilů. Nárůst o cca 7 milionů na vědu proti loňskému roku.

Na senátním webu jsou dva materiály k prostudování.

Diskuze: nebyla

Hlasování: 22 – 0 – 0 

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s článkem 10, odst. C Statutu 3. LF UK souhlasí s rozdělením finančních prostředků programů Progres pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Návrh je v souladu s principy rozdělování schválenými AS 3. LF UK dne 14.  3. 2017.



Ad 6)	 Evaluace výuky – MUDr. Fontana  



Aktuální stav systému evaluací
Nastavení systému, harmonogramu sběru a vyhodnocení evaluací je stabilní – v posledním roce nebyly nutné žádné významné změny

Systém běží v zásadě automaticky s výjimkou prodlužování sběru po zahájení následujícího semestru (a následného překlápění dat)

Spuštění elektronického rozvrhu nicméně modifikuje přístup (frekvenci přístupu) studentů do elektronických systémů fakulty – podnět pro změnu?

V návaznosti na kampaň ke zvýšení návratnosti evaluací se v ZS AR 2019/2020 návratnost úspěšně zvýšila – viz dále

COVID-19



Vývoj návratnosti evaluací v posledních AR

Ve sledovaném období došlo k propadu návratnosti evaluací z důvodů omezení spojených s pandemií COVID-19 – výraznější v LS 2019/2020, než v ZS 2020/2021. Průběžná data ukazují, že v LS 2020/2021 se situace již zlepšuje (ve srovnání s LS 2019/2020) – pokračovat v aktivitách pro zvýšení návratnosti.



Hlavní připomínky uvedené v evaluacích LS 2019/20 a ZS 2020/2021

Projednání výstupu evaluací

· 1) Na zasedání komise pro evaluaci výuky

· 2) Výzva garantům vybraných předmětů k reakci na evaluaci

· 3) Na zasedání AS 3. LF UK

Náměty na změny / doplnění systému evaluací do budoucna

· Pokračovat v kampani pro zvýšení návratnosti, neboť se ukázala jako úspěšná (před COVID-19 zřetelný nárůst)

· Zvážit zásadnější změny v systému sběru evaluací:

· technické – napojení na systém elektronického rozvrhu?

· metodické – forma a obsah dotazníku?

· propagace – cílené oslovování studentů během výuky, QR kódy?

· Bude ustavena pracovní skupina z členů komise pro evaluaci výuky a pracovníků IT – připraví návrh možných úprav systému - výstup projednat na komisi před prázdninami


Diskuze: nebyla



Hlasování:  25 – 0 – 0

Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK projednal souhrnnou zprávu o průběhu a výstupech evaluace výuky studenty za letní semestr AR 2019/2020 a zimní semestr AR 2020/2021 a doporučuje, aby její výstupy (včetně reakcí) byly dostupné v elektronické aplikaci po přihlášení skrze CAS.

Akademický senát 3. LF UK podporuje opatření posilující propagaci a prezentaci evaluace a záměr k vylepšení systému evaluace na 3. LF UK, s jejichž výstupy bude po jejich projednání na komisi pro evaluaci výuky seznámen.

.

Ad 7)	 Udělení pamětních medailí – prof. Džupa

Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětní medaile. 
Na příštím zasedání Vědecké rady bude udělena pamětní medaile prof. MUDr. Petru Havránkovi, CSc. v souvislosti s jeho životním jubileem.

Diskuze: nebyla

Hlasování: 25 – 0 – 0 

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s udělením pamětní medaile 3. LF UK



Různé:

Dr. Jan Gojda – zprávy z AS UK
Problematika postgraduálního studia a možnost jeho prodloužení. Rektor upozornil na to, že úspěšnost PGS je 45% a pouze 18% do 4 let a pokud by se prodlužovalo, klesly by výrazným způsobem zdroje financí do stipendijního fondu. Je připraven řešit individuálně.
Problematika vědy a jejího financování. Příslib od prorektora Konvalinky, že v rámci Kulatého stolu se bude problematika blíže diskutovat, uskuteční se v příštím týdnu.
GAUK poběží dále stejně. 
Diskuse o soutěži START – studentské projekty. Diskutovala se metodologie hodnocení. Podpora UK mladým týmům. 
Způsob přerozdělování financí a hodnocení fakult na příští roky.
Na mimořádném zasedání schválen návrh na změnu principu rozdělování příspěvků a dotací na rok 2020/2021. Bylo třeba navýšit rezervy pro havárie (nákup dezinfekcí, testů atd.)



Diskuse: 

děkan – osvětlil zásadní rozdíl mezi Cooperatiem a Progresem 


Blahopřání prof. Arenbergerovi, který se stal Ministrem zdravotnictví ČR.





Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
11. května 2021 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams.

			


Zápis 

15. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK

 14. prosince 2021 ve 14:30 hodin

Sál Radany Königové





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 9. listopadu 2021 

4. Informace děkana

5. Představení nového kolegia děkana – prof. Widimský

6. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – dr. Marx

7. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 – dr. Mužíková

Různé





Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 26 senátorů (25 + 1 online), senát byl usnášení schopný.





Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

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



Skrutátory byli určeni:  


za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jolana Rambousková, Ph.D.

za studentskou komoru:     Stanislav Skamene 





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. listopadu 2021

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 9. listopadu 2021, který byl umístěn na stránkách AS, připomínky.



Závěr:  

Zápis ze dne 9. listopadu 2021 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   

Děkan představil svůj návrh složení nového kolegia děkana pro období 2022-2026 (složení nového kolegia i CV nových členů jsou vyvěšeny na webu senátu), kde dochází pouze ke dvěma změnám. Prof. Anděla, který požádal o zproštění funkce v kolegiu, nahradí prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. a doc. Poláka, který bude pravděpodobně prorektorem, nahradí doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.. Nové proděkany plánuje děkan jmenovat během ledna s účinností od 1. 2. 2022. Se všemi proděkany byly projednány a oboustranně schváleny jejich kompetence.



Dále děkan předložil návrh na složení Vědecké rady pro období 2022-2026 k prostupování a projednání na lednovém zasedání AS.

Návrh dokončen 13. 12., získány předběžné souhlasy všech navržených.

1/3 členů bude obměněna (přihlíženo zejména k vědecké aktivitě v posledních 4 letech, k účasti na jednáních VR v uplynulém období, zvýšení zastoupení žen, věkové omlazení)

Někteří zasloužilí pracovníci budou čestnými členy.



Národní plán obnovy

Každá právnická osoba (UK, MU apod.) předkládá jen jednu žádost pro danou výzvu.

T. č. jsou 2 výzvy:

•Výzkum: program EXCELES = 5 výzkumných oblastí, v každé jen jeden celonárodní projekt. Z  3. LF kardiologie + metabolismus (Moťovská, Čurila, Polák, Gojda aj.), snad i neurovědy?

•Vzdělávání: Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024. Z 3. LF nové studijní programy „Veřejné zdraví“ (Mgr a PhD)?? T. č. probíhá jednání o proveditelnosti (ekonomická udržitelnost, prostory).

Pronájem části budovy č. 10 v sousedním areálu od 1. 3. 2022

Předběžný plán na využití:

•Nový studijní program „public health“ (Ústav veřejného zdraví?)

•Kardiologický výzkum v rámci NPO CarDia (koordinační centrum pro kardiovaskulární výzkum + nový start-up doc. Čurily)



Diskuze: 

dr. Havrda: Dotaz na nový studijní program.

Děkan: Přípravu koordinuje dr. Hroboň z Kabinetu veřejného zdravotnictví a významně se podílí tým ze SZÚ, dr. Marx a doc. Dlouhý. Odborná část je připravena, je tam 40 kurzů, měl by to být navazující dvouletý magisterský program, který navazuje na jakýkoli bakalářský program. Výstupem by měly být 4 skupiny odborníků – dvě medicínsky orientované a dvě sociálně-ekonomicky. Zatím není úplně jasná ekonomická otázka.  



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.





Ad 5)	 Představení nového kolegia děkana – prof. Widimský

Děkan předložil návrh složení kolegia děkana pro období 2022-26 již v předchozím bodě. 

Předseda AS dr. Vácha přivítal paní prof. Malíkovou jako budoucí novou proděkanku a omluvil doc. Trnku, který přednáší v Budějovicích.                                





Ad 6) Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – dr. Marx

Dr. Marx stručně shrnul obsah materiálu, který byl již 2. 12. vyvěšen na senátním webu k prostudování.

Diskuze: nebyla

Hlasování: 25 – 0 – 1 

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 2020/2021

15 000 Kč pro studenty s průměrem 1,00

10 000 Kč pro ostatní studenty splňující kritéria





Ad 7) Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 – dr. Mužíková   

Zprávu o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 přednesla z pověření děkana tajemnice fakulty JUDr. Mužíková. Podklady byly k dispozici na senátním webu k prostudování. Tajemnice doporučila převést výsledek hospodaření 236 072,03 Kč do Fondu reprodukce investičního majetku.



Diskuze: nebyla



Hlasování: 25 – 0 – 0 



Usnesení

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. LF UK schvaluje rozdělení výsledku hospodaření fakulty v roce 2020, které z pověření děkana předložila a prezentovala JUDr. Mužíková.



Různé

Dr. Vácha – 2 důležité body na lednové zasedání:
1. Kariérní řád – k prostudování na webu senátu
2. složení vědecké rady – též k prostudování na webu senátu

Kateřina Grygarová pozvala na vánoční besídku s cukrovím a svařeným vínem před budovou B ve čtvrtek 16. prosince od 19:00 hodin.



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 11. 01. 2022 
ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.			



Zápis



 



 



1



5



. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK



 



 



14. prosince



 



2021 ve 14:30 hodin



 



Sál Radany Königové



 



 



 



Program:



                                                                                                         



 



1.



 



Zahájení 



 



2.



 



Schválení programu, určení skrutátorů



 



3.



 



Kontrola zápisu ze dne 9. listopadu 2021 



 



4.



 



Informace děkana



 



5.



 



Představení nového kolegia děkana 



–



 



prof. Widimský



 



6.



 



Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky 



–



 



dr. Marx



 



7.



 



Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 



–



 



d



r. Mužíková



 



Různé



 



 



 



Ad 1) Zahájení



 



 



 



Přítomno bylo 



26



 



senátorů



 



(25 + 1 online)



, senát byl usnášení schopný



.



 



 



 



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů



 



 



Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k



 



obsahu a doplnění dnešního jednání.



 



 



Závěr:



 



AS 3. LF UK 



schválil navržený program včetně jeho doplnění tichým souhlasem.



 



 



Skrutátory byli určeni: 



 



 



 



za pedagogickou komoru:  



doc. MUDr. Jolana Rambousková, Ph.D.



 



za studentskou komoru:     



Stanislav Skamene



 



 



 



 



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 



9. listopadu



 



202



1



 



Žádný 



ze senátorů nevznesl k



 



zápisu z



 



9. listopadu



 



2021



, který 



byl umístěn na stránkách AS



, 



připomínky.



 



 



Závěr:



 



 



 



Zápis ze dne



 



9. listopadu



 



2021



 



byl schválen tichým souhlasem.



 



 



 



 



 



Ad 4) Informace děkana



 



  



 



Děkan představil 



svůj 



návrh 



složení 



nového 



k



olegia 



děkana



 



pro období 2022



-



2026



 



(složení 



nového kolegia i CV nových členů jsou vyvěšeny na webu senátu)



, kde dochází pouze ke 



dvěma



 



změnám. Prof. Anděla, který požádal 



o



 



zproštění funkce v



 



kolegiu



,



 



nahradí prof. MUDr. 



Hana Malíková, Ph.



D



. a doc. Poláka, který 



bude pravděpodobně prorektorem



, nahradí doc. 






Zápis  


15. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK 


 14. prosince 2021 ve 14:30 hodin 


Sál Radany Königové 


 


 


Program:                                                                                                          


1. Zahájení  


2. Schválení programu, určení skrutátorů 


3. Kontrola zápisu ze dne 9. listopadu 2021  


4. Informace děkana 


5. Představení nového kolegia děkana – prof. Widimský 


6. Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – dr. Marx 


7. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 – dr. Mužíková 


Různé 


 


 


Ad 1) Zahájení   


Přítomno bylo 26 senátorů (25 + 1 online), senát byl usnášení schopný. 


 


 


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 


 


Závěr: 


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


 


Skrutátory byli určeni:   


 


za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jolana Rambousková, Ph.D. 


za studentskou komoru:     Stanislav Skamene  


 


 


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. listopadu 2021 


Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 9. listopadu 2021, který byl umístěn na stránkách AS, 


připomínky. 


 


Závěr:   


Zápis ze dne 9. listopadu 2021 byl schválen tichým souhlasem.   


 


 


Ad 4) Informace děkana    


Děkan představil svůj návrh složení nového kolegia děkana pro období 2022-2026 (složení 


nového kolegia i CV nových členů jsou vyvěšeny na webu senátu), kde dochází pouze ke 


dvěma změnám. Prof. Anděla, který požádal o zproštění funkce v kolegiu, nahradí prof. MUDr. 


Hana Malíková, Ph.D. a doc. Poláka, který bude pravděpodobně prorektorem, nahradí doc. 



Č.j. 7/8 – 2016 - 2019  3. LF UK   


Zápis z 1.. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne  10. prosince 2019 ve 14,30 hodin v konferenčním sále prof. MUDr. Radany Königové na děkanátu,  dv. č. 223.


Program:     


1.
Zahájení – vystoupení pana děkana


2.
Vystoupení MUDr. Hubičkové Heringové – předsedkyně volební komise


3.         Volba sčítací komise


4.         Volba předsedy AS 3. LF UK


Po zvolení nového předsedy


5.         Volba místopředsedů AS 3. LF UK


6.         Rozdělení výsledku hospodaření z minulých let – JUDr. Mužíková


7.       Udělení pamětní medaile a pamětního listu 3. LF UK doc. MUDr. Vlastě Rychterové, 
            CSc. - prof. MUDr. Džupa


8.         Fotografování senátorek a senátorů na tablo AS 3. LF UK


Různé


Ad 1) Zahájení  - vystoupení pana děkana

bylo zařazeno až po volbě předsedy a místopředsedů senátu.

Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení schopný.  

Ad 2)  Vystoupení MUDr. Hubičkové Heringové – předsedkyně volební komise


MUDr. Hubičková, předsedkyně volební komise, přivítala všechny senátorky a senátory,  přítomné členy Kolegia děkana a hosty.

Seznámila přítomné s přípravou a průběhem voleb do AS 3. LF UK, které se konaly ve dnech 5. a 6. 11. 2019, s pravidly volby členů senátu uvedenými ve Volebním řádu AS 
3. LF UK a uvedla jména všech zvolených členů senátu. 


Bylo rozdáno 1 100 hlasovacích lístků, účast činila přes 38%, což představuje vyšší účast než u minulých voleb.. Do voleb bylo navrženo v pedagogické komoře 41 kandidátů, kandidaturu přijalo 33 kandidátů, ve studentské komoře bylo navrženo 73 kandidátů, kandidaturu přijalo 54 kandidátů.


MUDr. Hubičková  uvedla problémy či nejasnosti, které bylo potřeba před volbami jednoznačně stanovit (např. klasifikace akademického pracovníka), a z toho pramenící potřebu  zpřesnění stávajícího Volebního řádu  AS 3. LF UK.

Závěr:


AS 3. LF UK vzal informace MUDr. Hubičkové na vědomí.


Ad 3)  Volba sčítací komise

Před volbou členů sčítací komise byli zvoleni skrutátoři dnešního jednání, a to


za pedagogickou komoru:  MUDr. Dáňová,


za studentskou komoru: MUDr. Fuksa.

Skrutátoři byli zvoleni tichým souhlasem členů AS 3. LF UK.

Senátorky a senátoři zvolili poté tříčlennou komisi, která bude sčítat hlasy při volbě předsedy a místopředsedů Akademického senátu 3. LF UK ve složení:

za pedagogickou  komoru:  MUDr. Bernášková, Doc. MUDr. Rambousková

za studentskou komoru:      Koudelková

Hlasování: 24, 0, 2.

Členové komise zvolili za svého předsedu MUDr. Kláru Bernáškovou.

MUDr. Hubičková vyzvala senátorky a senátory k rozpravě a podávání návrhů na kandidáty na funkci předsedy AS 3. LF UK.


Ad 4)  Volba předsedy AS 3. LF UK

Po rozpravě vedené senátorkami a senátory byl za kandidáta navržen:

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Před tajnou volbou bylo rozdáno 26 hlasovacích lístků,  všechny hlasovací lístky byly odevzdány. 

23 hlasovacích lístků bylo kladných, 3 lístky byly neplatné.

O volbě předsedy Akademického senátu 3. LF UK byl vypracován písemný protokol.


Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK zvolil za svého předsedu na období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2022 pana Mgr. et Mgr. Marka Váchu, Ph.D.

Nově zvolený předseda se ujal dalšího řízení dnešního jednání.


Ad 5)  Volba místopředsedů AS 3. LF UK

Sčítací komise pracovala ve stejném složení jako u volby předsedy AS 3. LF UK.

Po vedené rozpravě byl na funkci místopředsedy za pedagogickou komoru navržen doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.


Před tajnou volbou bylo rozdáno 12 hlasovacích lístků,  všechny hlasovací lístky byly odevzdány. 


11 hlasovacích lístků bylo kladných, 1 hlas byl neplatný.

O volbě místopředsedy Akademického senátu 3. LF UK do pedagogické komory byl vypracován písemný protokol.


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK zvolil za místopředsedu v pedagogické komoře na období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2022 pana doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D.

Studentská komora:

Po vedené rozpravě byla na funkci místopředsedy za studentskou komoru navržena Kateřina Grygarová.


Před tajnou volbou bylo rozdáno 14 hlasovacích lístků,  všechny hlasovací lístky byly odevzdány. 


13 hlasovacích lístků bylo kladných, 1 hlas byl neplatný.

O volbě místopředsedy Akademického senátu 3. LF UK do studentské komory byl vypracován písemný protokol.


Usnesení:


Akademický senát 3. LF UK zvolil za místopředsedu ve studentské komoře na období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2022 Kateřinu Grygarovou.

Informace děkana


-  gratulace všem novým i staronovým senátorkám a senátorům,


- medaile udělená MŠMT 3. lékařské fakultě za dlouhodobé působení v oblasti 
    charitativní, dobrovolnické a osvětové činnosti vykonávané v rámci studentských
    spolků,

-  projekt MŠMT 133 240 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a
    pedagogických fakult VVŠ“ – Fakulta předběžně uvažuje o těchto plánech pro období 
    2020 – 2026: klimatizace a vzduchotechnika do budovy A, rekonstrukce budovy B, 
    případně rekonstrukce schodiště Ke Karlovu 4, laboratoř neuro-autoimunitních 
    onemocnění, radioizotopová laboratoř,  

-   pozitivní vývoj hospodaření fakulty v roce 2019 umožnil klinikám a ústavům nákupy
    spotřebního materiálu či služeb nad rámec dříve přidělených nízkých limitů a umožnil
    vedle pravidelných výkonnostních odměn (za publikační aktivitu a za výuku) i 
    čtvrtletní odměny (rozdělení odměn ponecháno v kompetenci přednostů),

-  fakulta postupně zavádí změny v doktorském studiu s cílem zvýšit jeho úspěšnost.
    Pozitivní motivace pro včasné a úspěšné dokončení: odměny pro školitele, mimořádná
    stipendia pro studenty. 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, větší tlak na školitele, aby během
    1. ročníku se studentům soustavně věnovali,

-   prevence plagiátorství: odkaz na OR č. 15+16/2019, navazující opatření děkana vyjde
     do konce roku 2019,

-    návrh na úpravu Volebního řádu AS 3.LF UK předložím jménem celého kolegia 
     děkana do konce roku

-   pozvání na koncert dne 18. 12. 2019 v kostele Sv. Jana Nepomuckého, Praha 1, 
     Hradčany s programem České mše vánoční J. J. Ryby.


Diskuze:


T. Sychra se děkana zeptal na financování oprav budovy B. Prof. Widimský uvedl, že jednání o financování budou probíhat jak na úrovni rektora UK (již v lednu 2020), tak i na úrovni MŠMT. Fakulta jistě nepůjde do rizikového projektu, projekt bude zahájen jen v případě, že bude zajištěno adekvátní financování. 


Závěr:


Akademický senát 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 6) Rozdělení výsledku hospodaření z minulých let – JUDr. Mužíková

Senátorky a senátoři obdrželi projednávaný materiál s dostatečným časovým předstihem.


Dne 4. 11. 2019 schválilo rozšířené kolegium rektora  rozdělení výsledku hospodaření  Univerzity Karlovy za rok 2018 s tím, že podíl k rozdělení do fondů 3. lékařské fakulty činí 
1 151 298,06 Kč. Ve smyslu Statutu UK a Opatření rektora č. 1/2019 je návrh na přidělení finančních prostředků do  fondu reprodukce investičního majetku předložen Akademickému senátu 3. LF UK k vyjádření.

Prostředky tohoto fondu mohou být použity v souladu se Statutem UK k pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo k financování jeho oprav či udržování, případně k převodu do fondu  rezervního nebo fondu provozních prostředků. Z fondu můžeme pořizovat i opravovat hmotný i nehmotný majetek, může jít o základ pro nutné investice do budovy B.

Diskuze: 

MUDr. Havrda:  jaký je stav fondu k dnešnímu dni.


JUDr. Mužíková: jde o 30 mil. 873 tis, částka bude navýšena o odpisy.

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, bod c) Statutu 3. LF UK s navrženým přidělením finančních prostředků ve výši 1 151 298,06 Kč do  fondu reprodukce investičního majetku. 

Ad 7)  Udělení pamětní medaile a pamětního listu 3. LF UK doc. MUDr. Vlastě Rychterové, CSc. - prof. MUDr. Džupa

Prof. MUDr. Džupa přednesl návrh a zdůvodnění k udělení pamětní medaile a pamětního listu

3. LF UK doc. MUDr. Vlastě Rychterové, CSc. k jejímu životnímu jubileu, které již  schválila Vědecká rada 3. LF UK za dlouholeté úsilí a vynikající přínos ve výuce a při výchově nových generací v oboru patologie.

Doc. MUDr. Rychterová působila 14 let v Ústavu patologie 3. LF UK a FNKV  a i po odchodu ze zdravotních důvodů se do dnešního dne věnuje výuce studentů.


Diskuze: nebyla 

Závěr:


Akademický senát 3. LF UK  bere na vědomí předložený návrh a po projednání


nemá námitek s udělením pamětní medaile a pamětního listu  3. LF UK doc. MUDr.


Vlastě Rychterové, CSc. k jejímu životnímu jubileu.


Různé:


-   Kateřina Grygarová pozvala přítomné na dnešní Mikulášskou oslavu,


-   Mgr. Vácha poděkoval za volbu a za volbu místopředsedů,


-  Mgr. Vácha upozornil senátorky a senátory na webové stránky senátu – adresa je
    as.lf3.cuni.cz, přístupová hesla pro všechny členy senátu jsou již zavedena 
    tajemnicí AS 3. LF UK,

- Mgr. Vácha zmínil reformu volebního systému senátu, stávající senát bude volit
    děkana fakulty.  


  Ad 8)   Fotografování senátorek a senátorů na tablo AS 3. LF UK

Zajistil pan Antonín Krč, který aktualizuje tablo Akademického senátu 3. LF UK v hale děkanátu.

Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
14. ledna  2020  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, K. Grygarová, prof. MUDr. Widimský, JUDr. Mužíková, MUDr. Hubičková

12. 12. 2019


Zápis z 12. řádného zasedání 

Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK

 15. června 2021 ve 14:30 hodin

Syllabova posluchárna

(a paralelně on-line v prostředí MS Teams)





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 11. května 2021 

4. Informace děkana

5. Návrh Změny Volebního řádu AS 3. LF UK – Kateřina Grygarová, MUDr. Renza. MUDr. Sychra

6. Vystoupení kandidáta na funkci rektora – prof. Stehlík

7. Vystoupení kandidátky na funkci rektora – prof. Králíčková

8. Návrh nominace kandidátky na funkci rektora – dr. Fontana

9. Vystoupení prof. Arenbergera  k současné situaci – prof. Arenberger

10. Návrh zaujetí stanoviska AS 3. LF UK k věci prof. Arenbergera – dr. Gojda, doc. Trnka

11. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 – dr. Mužíková

12. Udělení pamětní medaile – prof. Džupa

13. Cena Vesmír – Kateřina Grygarová

14. Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha



Různé





Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 30 senátorů (z toho 7 na MSTeams) - senát byl usnášení schopný.



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  


za pedagogickou komoru: doc. Olga Džupová

za studentskou komoru: Kateřina Koudelková 



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. května 2021

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 11. května 2021, který byl umístěn na stránkách AS, připomínky.

Závěr:  

Zápis ze dne 11. května 2021 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   

Ekonomika
Příznivý vývoj:
- Odměny za I. i za II. Q
- Nabídka přednostům - možnost ev. přijmout mimořádně perspektivního akademického pracovníka
- Navýšení limitů pracovištím na spotřební výdaje o 25%

Výběrová řízení na přednosty klinik
Interní klinika 3. LF UK a FNKV
Klinika pracovního a cestovního lékařství

Cooperatio
Uzavřeny nominace do Rad vědních oblastí
Konečné slovo bude mít VR UK dne 24. 6.
Zastoupení fakulty odpovídá výsledkům ve vědních oblastech
Dodatečná změna v radě pro onkologii a hematologii

MZ ČR: VŘ na ředitele NÚDZ
Dva uchazeči:
- Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.
- PhDr. Petr Winkler, PhD.

Další informace – na vědomí
- Národní plán obnovy 
- Připomínky děkanů LF k principům financování UK
- Nákup 500 licencí AMBOSS
- Časový scénář uvažovaných investičních akcí do r. 2030
- Projednání žádosti prof. Bankovské o organizační oddělení klinické psychologie od psychiatrie (vznik samostatného Ústavu klinické psychologie)

Stanovisko KD k podnětu členů AO ohledně prof. Arenbergera
- 5. 6. telefonická informace prof. Anděla o chystaném podnětu
- 9. 6. písemný podnět
- 10. 6. mimořádné jednání kolegia děkana – návrh stanoviska (připravil prof. Anděl)
- 11. - 14. 6. připomínky proděkanů k textu stanoviska
- 14. 6. stanovisko zasláno předsedovi AS

Diskuze:  nebyla               



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.





Ad 5)	 Návrh Změny Volebního řádu AS 3. LF UK – Kateřina Grygarová, MUDr. Renza. MUDr. Sychra

Kateřina Grygarová shrnula změny, které byly ve Volebním řádu provedeny. Tři nejdůležitější změny: v čl. 2 možnost elektronických voleb i mimo nouzový stav,  v čl. 5, odst. 11 úprava složení pedagogické části senátu do 4 skupin – obory teoretické, interní, chirurgické a ostatní pracoviště, v čl. 6, odst. 2 upraveno pořadí náhradníků. Bodová novela i úplné znění Volebního řádu jsou vyvěšeny na senátním webu.

Diskuze:  dr. Havrda: Co jsou ostatní pracoviště? Jak mají být ty 4 skupiny koncipované? 
K.Grygarová: Původně byla všechna pracoviště vyjmenována v příloze, ale legislativní komise upozornila, že při jakékoli změně by se musel upravovat celý Volební řád. Pracoviště budou navržena příkazem děkana.
Děkan: 3 skupiny jsou jednoznačně definované. Např. nyní zakládáme novou kliniku hrudní chirurgie, která bude zařazena k chirurgickým oborům. Ostatní pracoviště jsou ta, která nelze zařadit do těchto tří skupin.

Hlasování: 30 – 0 – 1 

Usnesení:

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na změně Volebního řádu Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jako na jejím vnitřním předpisu.



Ad 6) Vystoupení kandidáta na funkci rektora – prof. Stehlík

Profesor Stehlík prezentoval svoji vizi UK a odpověděl na dotazy přítomných.





Ad 7)	Vystoupení kandidátky na funkci rektora – prof. Králíčková

Profesorka Králíčková prezentovala svoji vizi UK a odpověděla na dotazy přítomných.





Ad 8) Návrh nominace kandidátky na funkci rektora – dr. Fontana
Jsou 3 možnosti pro nominaci kandidáta na rektora. Nominovat může jeden senátor AS UK, 100 členů akademické obce fakulty nebo akademický senát fakulty. Navrhuji tedy za AS 3. LF UK doporučit nominaci prof. Mileny Králíčkové na funkci rektora UK. 

Diskuze: 
Dr. Havrda: Souhlasím s nominací paní prorektorky. Jediným problémem, který může nastat, je to, že jde o dalšího kandidáta z lékařské fakulty, což budou nést nelibě humanitně zaměřené fakulty.

Hlasování:  25 – 0 – 2 

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK navrhuje prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D. jako kandidátku na funkci rektora dle čl. 10, odst. 7, Statutu UK.





Ad 9) Vystoupení prof. Arenbergera  k současné situaci – prof. Arenberger
Úvodní slovo pronesl dr. Gojda. V souvislosti s ministerským angažmá pana profesora se v médiích objevilo mnoho i závažných obvinění a jako člen AS UK byl dr. Gojda dotazován, zda AS 3. LF UK hodlá zaujmout stanovisko k celé věci. Domovská 3. LF UK by měla být půdou, kde dostane prof. Arenberger možnost transparentně vysvětlit podněty, které jsou skutkovými podstatami některých mediálních nařčení.

Profesor Arenberger se ve svém vystoupení vyjádřil k mediálním obviněním a odpověděl na otázky senátorů.



Ad 10) Návrh zaujetí stanoviska AS 3. LF UK k věci prof. Arenbergera – dr. Gojda, doc. Trnka

Diskuze: 
Diskuze se zúčastnili: děkan, doc. Trnka, dr. Havrda, prof. Anděl, prof. Hajer, prof. Toušek, dr. Marx, dr. Vácha, dr. Gojda, dr. Fontana, dr. Renza

Usnesení č. 1: 
AS 3. LF UK bere vážně podněty vznesené k osobě pana prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc. týkající se možného střetu zájmů ve věci správy veřejného majetku, vyvádění klinických hodnocení z fakultní nemocnice do vlastní praxe a možných pochybení při dodržení správné klinické praxe při vedení klinických hodnocení. AS 3. LF UK přijal vysvětlení pana profesora, nicméně konstatuje, že pokud skutečně k takovým jednáním došlo, tak je považuje za neslučitelná s etickými požadavky na člena akademické obce.

Kateřina Grygarová navrhla, aby hlasování o usnesení probíhalo tajně.
Byla ustanovena komise pro sečtení hlasů tajného hlasování: dr. J. Dáňová, doc. J. Rambousková, F. Hrdlička

Odevzdáno celkem 27 platných hlasů 

Hlasování: 20 – 6 – 1 

Usnesení č. 2:
AS 3. LF UK ukládá děkanovi 3. LF UK, aby podal podnět etické komisi AS UK, zda u prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc. nedošlo k porušení etického kodexu UK ve vztahu ke střetu zájmů ve věci správy veřejného majetku a vyvádění klinických hodnocení z fakultní nemocnice do vlastní praxe.

Kateřina Grygarová navrhla, aby hlasování opět probíhalo tajně.
Byla ustanovena komise stejného složení pro hlasování o druhém usnesení: dr. J. Dáňová, doc. J. Rambousková, F. Hrdlička 

Odevzdáno celkem 25 platných hlasů 

Hlasování: 18 – 4 – 3 

Závěr: 

Při debatě, která proběhla velmi kultivovaně a důstojně, nedošlo ke skandalizování pana profesora Arenbergera, proběhla zcela eticky čistě a věcně.



Ad 11) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 – dr. Mužíková

Paní tajemnice z pověření děkana předložila návrh hospodaření fakulty, rozpočet byl zveřejněn na webu senátu. Plán rozpočtu byl projednán kolegiem děkana. 

Diskuze: nebyla

Hlasování: 24 – 0 – 0  

Závěr: 

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 2021, který předložila z pověření děkana tajemnice fakulty JUDr. Mužíková.



Ad 12) Udělení pamětních medailí – prof. Džupa

Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí 3. LF UK:

· prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. – "za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti dětského lékařství“

· doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. – "za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti pracovního lékařství a cestovní medicíny“

· doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. – „za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti anesteziologie a resuscitace“ 

Hlasování: 24 – 0 – 0 

Závěr:
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s udělením pamětních medailí 3. LF UK prof. Bayerovi, doc. Hrnčířovi a doc. Málkovi.



Ad 13) Cena Vesmír – Kateřina Grygarová
Studentská komora AS 3. LF navrhuje udělit Cenu Vesmír níže uvedeným studentům.
Adéla Dobiášová (Všeobecné lékařství)
Šimon Graňák (Všeobecné lékařství)
Lenka Štěrbová (Všeobecné lékařství)
Vasil Kostin (Všeobecné lékařství)
Petr Hudáč (Všeobecné lékařství)
Jan Andert (Všeobecné lékařství)
Jiří Gregor (Všeobecné lékařství)
Jiří Pavlacký (Všeobecné lékařství)
Jakub Bezpalec (Fyzioterapie)
Tito studenti splnili podmínky pro udělení ceny (studijní průměr za předcházející školní rok do 1,8; mimostudijní aktivity v pedagogické, vědecké, kulturní a sportovní oblasti) a zároveň projevili zájem se o cenu ucházet.

Diskuze: nebyla

Hlasování: 23 – 0 – 0 

Závěr:

AS 3. LF UK souhlasí s návrhem místopředsedkyně Kateřiny Grygarové k udělení ceny Vesmír navrženým studentům.





Ad 14)  Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha

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

Dr. Marx informoval o výsledcích přijímacího řízení
na obor Všeobecné lékařství bylo přijato 189 uchazečů, rezerva na náhradní termín, který bude letos početný (přijato 42% mužů, 58% žen)
Intenzivní péče 27

Nutriční terapie 23

Všeobecné ošetřovatelství 92

Dentální hygiena 36

Budou se předkládat podmínky přijímacího řízení na příští rok.



Diskuze: 
Doc. Džupová: Kolik je přijato do AJ kurikula?
Dr. Marx: Zatím 66, ale není ukončeno





Děkan: V mezičase byl oznámen výsledek výběrového řízení na ředitele NÚDZ vyhrál dr. Winkler.





Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
5. října 2021 ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams.
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1. Zahájení  


2. Schválení programu, určení skrutátorů 


3. Kontrola zápisu ze dne 11. května 2021  


4. Informace děkana 


5. Návrh Změny Volebního řádu AS 3. LF UK – Kateřina Grygarová, MUDr. Renza. 


MUDr. Sychra 


6. Vystoupení kandidáta na funkci rektora – prof. Stehlík 


7. Vystoupení kandidátky na funkci rektora – prof. Králíčková 


8. Návrh nominace kandidátky na funkci rektora – dr. Fontana 


9. Vystoupení prof. Arenbergera  k současné situaci – prof. Arenberger 


10. Návrh zaujetí stanoviska AS 3. LF UK k věci prof. Arenbergera – dr. Gojda, doc. Trnka 


11. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021 – dr. Mužíková 


12. Udělení pamětní medaile – prof. Džupa 


13. Cena Vesmír – Kateřina Grygarová 


14. Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha 


 


Různé 


 


 


Ad 1) Zahájení   


Přítomno bylo 30 senátorů (z toho 7 na MSTeams) - senát byl usnášení schopný. 


 


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 


 


Závěr: 


AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem. 


 


Skrutátory byli určeni:   


 


za pedagogickou komoru: doc. Olga Džupová 


za studentskou komoru: Kateřina Koudelková  


 


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. května 2021 


Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 11. května 2021, který byl umístěn na stránkách AS, 


připomínky. 


Závěr:   


Zápis ze dne 11. května 2021 byl schválen tichým souhlasem.   


 


 



Zápis

18. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK

 12. dubna 2022 ve 14:30 hodin

Sál Radany Königové





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 8. března 2022 

4. Informace děkana

5. Změna podmínek přijímacího řízení pro uprchlíky z Ukrajiny – MUDr. Marx

6. Udělení pamětní medaile – prof. Džupa

Různé





Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 24 senátorů, senát byl usnášení schopný.





Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

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



Skrutátory byli určeni:  


za pedagogickou komoru: prof. Jozef Rosina

za studentskou komoru: MUDr. Tomáš Sychra 





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. března 2022

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 8. března 2022, který byl umístěn na stránkách AS, připomínky.



Závěr:  

Zápis ze dne 8. března 2022 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   

Děkan 

Tábor 8. - 9. 4. 2022

Děkan poděkoval přítomným za účast na výjezdním zasedání v hotelu Dvořák v Táboře, které bylo velmi přínosné a utužilo přátelské vztahy na fakultě. S podněty z tohoto zasedání se dále pracuje.



Rozvoj fakulty

· KD rozhodlo nepokračovat v plánech na ev. nástavbu nad posluchárnami v budově A

· Zahájena formální příprava na architektonickou soutěž na projekt nové budovy B

· Jednáme o koupi budovy č. 10

· Usilujeme o prodloužení nájmu prostor v pavilonu X

· Předběžný souhlas ředitele VFN s rozdělením pozemku okolo budovy Ke Karlovu

Další informace

· Dokončuje se jarní evaluace publikací (odměny budou ve výplatě za duben)

· 3 přihlášky DFMT, uděleno bude 1 Donatio (Kateřina Koudelková)

· Jednání s řediteli FN, SZÚ, NÚDZ o prohloubení spolupráce ve výzkumu



Diskuze: nebyla



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.



Ad 5)	 Změna podmínek přijímacího řízeni pro uprchlíky z Ukrajiny – MUDr. Marx

V souladu s § 8, odst. 1, písm. a zákona č. 67/2022 Sb. o  opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se pro cizince kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“) umožňuje individuálně stanovit podmínky přijetí ke studiu. Na základě schválení KD 3. LF UK se AS předkládá ke schválení návrh dodatku Podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2022/23, kterým se cizincům umožňuje podání přihlášky ke studiu studijního programu Všeobecné lékařství v českém jazyce do 31. 5. 2022 s osvobozením od poplatku za přihlášku



Diskuze:  nebyla

Hlasování: 24-0-0 

Usnesení: 

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1 písm. e Statutu 3. LF UK

souhlasí se změnou Podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2022/23 takto:



Doplňuje se text:

Cizinci kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, podávají elektronicky vyplněnou přihlášku ke studiu studijního programu Všeobecné lékařství v českém jazyce do 31. 5. 2022, tato přihláška je osvobozena od poplatku. Ostatní podmínky pro přijímací řízení se nemění.





Ad 6) Udělení pamětní medaile – prof. Džupa

Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětní medaile u příležitosti životního jubilea (70 let): prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. - „Za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti buněčné a molekulární biologie“



Diskuze: nebyla



Hlasování: 24-0-0



Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s udělením pamětní medaile 3. LF UK



Různé

· Doc. Gojda informoval o práci v AS UK

· Kateřina Vernerová pozvala na Reprezentační ples fakulty 30. dubna v Národním domě na Vinohradech

· Rozpočet bude pravděpodobně schvalován až na začátku července per rollam

· V červnu bude třeba vyhlásit volby do Akademického senátu 3. LF UK

· Předseda poděkoval sekretariátu děkana za organizaci výjezdního zasedání a ocenil jeho přínos k přátelské atmosféře na fakultě.



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 10. května 2022 
ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.			


Zápis 

22. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK

 8. listopadu 2022 ve 14:30 hodin

Sál Radany Königové





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 10. května 2022 

4. Informace děkana

5. Převod hospodářského výsledku za rok 2021 – JUDr. Mužíková

	Převod hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 340.851,87 Kč do fondu 	reprodukce investičního majetku.

6. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 do akreditovaných doktorských studijních programů – prof. Šlamberová

7. Výsledky voleb – dr. Musil/volební komise



Různé





Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 26 senátorů, senát byl usnášení schopný.





Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

AS 3. LF UK schválil navržený program (včetně jeho doplnění) tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  


za pedagogickou komoru:  RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

za studentskou komoru: Stanislav Skamene





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. října 2022

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 11. října 2022, který byl umístěn na stránkách AS, připomínky.



Závěr:  

Zápis ze dne 11. října 2022 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   
Informace z RKR 7. 11. 2022

· Nový kvestor: Mgr. Martin Maňásek

· Nová kancléřka UK: Mgr. Petra Štanclová

· Ombudsmanka dr. Šámalová (FF) – bude potvrzeno

· Příprava státního rozpočtu: navýšeni pro VŠ jen 1,3 mld. Kč (nekryje inflaci)

· Aktivita studentů z různých univerzit (vznik mimo UK): https://univerzityzaklima.cz/ 

· Někteří studenti anonymně píší děkanům, fakulty neví, co studenti chystají

· Shoda děkanů UK: výuka se rušit nebude. 

· Na MFF SK AS odmítla zaslané požadavky organizátorů protestů.

OP JAK: projekt „PhD Infra“
(Výzva Rozvoj Infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů)

		CELKEM

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		kritéria

		jednorázová
částka

		celkem

		



		součást

		Konstantní částka

		MŠMT

		UK

		celkem

		%

		

		

		



		KTF

		2 000 000

		2 153 496

		3 487 155

		7 640 651

		1,30%

		764 065

		8 404 716

		KTF



		ETF

		2 000 000

		1 218 139

		4 174 340

		7 392 480

		1,26%

		739 248

		8 131 728

		ETF



		HTF

		2 000 000

		1 305 149

		4 947 430

		8 252 579

		1,40%

		825 258

		9 077 837

		HTF



		PF

		2 000 000

		12 464 174

		9 020 017

		23 484 191

		4,00%

		2 348 419

		25 832 610

		PF



		1. LF

		2 000 000

		56 070 104

		6 461 638

		64 531 743

		10,98%

		6 453 174

		70 984 917

		1. LF



		2. LF

		2 000 000

		26 394 667

		4 859 089

		33 253 755

		5,66%

		3 325 376

		36 579 131

		2. LF



		3. LF

		2 000 000

		27 265 019

		3 234 481

		32 499 500

		5,53%

		3 249 950

		35 749 450

		3. LF



		LFP

		2 000 000

		17 681 648

		7 925 851

		27 607 498

		4,70%

		2 760 750

		30 368 248

		LFP



		LFHK

		2 000 000

		14 193 309

		3 797 089

		19 990 398

		3,40%

		1 999 040

		21 989 437

		LFHK



		FaF

		2 000 000

		12 736 810

		12 582 633

		27 319 442

		4,65%

		2 731 944

		30 051 386

		FaF



		FF

		2 000 000

		28 934 352

		8 562 608

		39 496 960

		6,72%

		3 949 696

		43 446 656

		FF



		PřF

		2 000 000

		108 847 858

		34 013 737

		144 861 595

		24,64%

		14 486 160

		159 347 755

		PřF



		MFF

		2 000 000

		45 014 103

		20 372 250

		67 386 353

		11,46%

		6 738 635

		74 124 988

		MFF



		PedF

		2 000 000

		13 826 447

		8 732 930

		24 559 377

		4,18%

		2 455 938

		27 015 315

		PedF



		FSV

		2 000 000

		11 764 699

		6 942 943

		20 707 642

		3,52%

		2 070 764

		22 778 406

		FSV



		FTVS

		2 000 000

		5 078 688

		4 817 223

		11 895 911

		2,02%

		1 189 591

		13 085 502

		FTVS



		FHS

		2 000 000

		9 145 901

		6 745 704

		17 891 605

		3,04%

		1 789 160

		19 680 765

		FHS



		

		 

		

		

		 

		 

		

		 

		 



		UK

		34 000 000

		394 094 562

		150 677 117

		578 771 679

		

		57 877 168

		636 648 847

		







Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu

Dílčí novela se nás příliš netýká. Některé fakulty preferují státní zkoušky písemnou formou – hlavní změna. Další malé změny. 

Navazující Mgr. program „Epidemiologie a management veřejného zdraví“

· Program stále (od června) projednává RVH UK.

· Je tím pádem ohroženo jeho zahájení na podzim 2023 (otázka termínu vyhlášení přijímacího řízení)

Další informace

· Možnost podpory rozvoje simulační výuky – finance MZ ČR? Pro 3LF cca 20 mil.

· Nové učebny v budově B

Diskuze: nebyla



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.





Ad 5)	 Převod hospodářského výsledku za rok 2021 – JUDr. Mužíková

Tajemnice fakulty, JUDr. Mužíková, z pověření děkana přednesla zprávu o rozdělení výsledku hospodaření fakulty v roce 2021 – částka ve výši 340.851,87 Kč bude převedena do fondu reprodukce investičního majetku. Materiály k tomuto bodu byly umístěny na webu senátu týden předem k prostudování.



Diskuze:  
Pan děkan vysvětlil nově zvoleným přítomným senátorům, co je FRIM - Fond reprodukce investičního majetku. 

Hlasování: 26 – 0 – 0 

Usnesení: 

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. LF UK schvaluje rozdělení výsledku hospodaření fakulty v roce 2021, které z pověření děkana předložila a prezentovala JUDr. Mužíková a souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 2021ve výši 340.851,87 Kč do Fondu reprodukce investičního majetku.





Ad 6) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 – do akreditovaných doktorských programů – prof. Šlamberová

Přehled studijních programů i podmínky přijímacího řízení byly vyvěšeny předem na webu senátu k prostudování. 



Diskuze:  nebyla

Hlasování: 26 – 0 – 0 

Usnesení: 

Akademický senát 3. LF UK schvaluje podle čl. 10 odst. 1 písm. e) Statutu 3. LF UK Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v českém a anglickém jazyce na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy s předpokládanou lhůtou podávání přihlášek do 30. 4. 2023.



Ad 7) Výsledky voleb – dr. Musil

PhDr. Zdeněk Musil, Ph.D., zvolený předseda volební komise, se nemohl na zasedání dostavit, zprávu o průběhu a výsledku voleb a z jednání volební komise přednesla tajemnice senátu, Radka Tichá.



Diskuze:  nebyla

Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace o průběhu a výsledku voleb na vědomí.

Různé
Udělení pamětní medaile fakulty – prof. Džupa

Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětní medaile prof. MUDr. Ivanu Rychlíkovi, CSc. k jeho životnímu jubileu. Medaile bude předána na lednovém zasedání Vědecké rady fakulty. 



Diskuze: nebyla



Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s udělením pamětní medaile 3. LF UK



Pan děkan poděkoval za celé vedení fakulty dr. Váchovi, za jeho práci v čele senátu po dobu 4 volebních období. Po dlouhém potlesku  rozdal pamětní listy všem končícím senátorkám a senátorům.


Dr. Vácha poděkoval spolupracovníkům, místopředsedům a tajemnici za spolupráci, za přátelství a příjemnou atmosféru, která zasedání senátu vždy provázela. 



Další jednání, již nového Akademického senátu 3. LF UK, se uskuteční 5. prosince 2022 ve 14:30 hodin v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.			


Zápis z 11. řádného zasedání 

Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, 

konaného v prostředí MS Teams

dne 11. května 2021 ve 14:30 hodin







Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 13. dubna 2021 

4. Informace děkana

5. Návrh Změny Podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2021/2022 (již schváleno per rollam) – MUDr. Marx

6. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx

7. Návrh na vznik kliniky hrudní chirurgie – prof. Widimský

8. Udělení pamětních medailí – prof. Džupa

9. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana 2022-2026 – dr. Vácha

10. Zprávy z AS UK – prof. Moťovská, MUDr. Gojda

11. Cena Margaret Bertrand - doc. Rambousková 



Různé





Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 25 senátorů, senát byl usnášení schopný.





Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

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



Skrutátory byli určeni:  


za pedagogickou komoru: Josef Fontana

za studentskou komoru:    Filip Hrdlička





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. dubna 2021

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 13. dubna 2021, který byl umístěn na stránkách AS, připomínky.

Závěr:  

Zápis ze dne 13. dubna 2021 byl schválen tichým souhlasem.  







Ad 4) Informace děkana   



Jednání ADLF s ministrem 10.5:2021
- Přijímací zkoušky: návrh na možnost využít 50% kapacity místnosti s max. počtem 250 osob ve velkých místnostech nad 500 míst.  (Vzdálenost 1,5 m.)
- Požadavek na očkování zahraničních studentů. Příslib rychlého kladného vyřízení.
- Právo studentů nahlížet do zdravotnické dokumentace a v 6. ročníku do ní činit i některé zápisy. Příslib vyřízení cca do 3 měsíců.
- Budoucí role IPVZ – bude dále jednáno.



COOPERATIO – klíčové fáze přípravy
pokračuje se podle rozpisu. V současné době probíhají jednání lídrů oborů mezi všemi LF UK o složení rady dané vědní oblasti (Paralelně jednají i děkani mezi sebou).
Byla ukončena nominace do rad za 3. LF – založena na evaluaci publikací v posledních 5 letech. Schválená VR dne 6. 5. 2021, musí projít VR ostatních LF a schválením VR UK. Jistě dojde k redukci počtu našich nominací s ohledem na max. počet míst v radě.

Finanční podpora studentských aktivit
Schváleny podpory v požadované výši:
- Trimed: 350 000,- Kč (vč. nevyúčtované zálohy z plesu 2020)
- Cesta ven: 115 486,- Kč

Diskuze: nebyla



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.





Ad 5)	 Návrh Změny Podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2021/2022 (již schváleno per rollam) – MUDr. Marx

Materiál byl vyvěšen na stránkách AS a prohlasován per rollam.

Diskuze: nebyla

Hlasování: 21 – 0 – 0 

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s ustanovením § 27. odst. 1, písm. e) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu 3. LF UK schvaluje změny podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě pro akademický rok 2021/2022.





Ad 6)	 Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – MUDr. Marx

V původních pravidlech se nezvažoval magisterský program intenzivní péče a byl připojen do skupiny, kde se počítají průměry nelékařských oborů.

Diskuze: nebyla

Hlasování: 23 – 0 – 0 

Závěr:

AS 3. LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1, bod b) Statutu 3. LF UK Novelu pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK.





Ad 7)	 Návrh na vznik kliniky hrudní chirurgie – prof. Widimský

Děkan ve svém dopise ze dne 30. 4. 2021 požádal AS 3. LF UK o souhlas se zřízením nového pracoviště společného s FTN. Výuka hrudní chirurgie probíhá na fakultě v omezené míře, neboť takové specializované pracoviště mezi našimi klinickými pracovišti dosud chybí. Toto pracoviště má vysokou kvalitu medicínské úrovně, všechny předpoklady k poskytování kvalitní výuky a rovněž velký potenciál pro klinický výzkum a je jediné výhradně na hrudní chirurgii zaměřené v ČR.

Diskuze: nebyla

Hlasování: 23 – 0 – 0 

Závěr: Akademický senát 3. LF UK dle čl. 20, odst. 1 Statutu 3. LF UK souhlasí se zřízením nového pracoviště společného s Fakultní Thomayerovou nemocnicí s názvem Klinika hrudní chirurgie 3. lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice.





Ad 8)	 Udělení pamětních medailí – prof. Džupa

Dr. Vácha (prof. Džupa operuje) předložil návrh na udělení pamětních medailí 

Pan děkan chce udělit medaili 3. LF UK panu prof. MUDr. Vladimíru Štichovi, Ph.D., v souvislosti s jeho životním jubileem, za pedagogický a vědecký přínos pro 3. LF UK v oblasti tělovýchovného lékařství a metabolizmu. Návrh byl projednán na zasedání vědecké rady 3. LF UK ve čtvrtek 6. 5. 2021 a nikdo z členů vědecké rady připomínky neměl.

Diskuze: nebyla

Hlasování: 23 – 0 – 0 

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s udělením pamětní medaile 3. LF UK prof. Štichovi.





Ad 9)	 Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana 2022-2026 – dr. Vácha
Návrh harmonogramu:

11. května 2021 – 11. řádné zasedání AS 3. LF UK – vyhlášení volby
20. září 2021 do 14:30 – ukončení podávání návrhu kandidátů

do 29. září 2021 – Rozeslání písemných materiálů o kandidátech senátorům – písemná forma – nejpozději 21 dní před volbami (zajišťuje zapisovatel AS 3. LF UK) 

12. října 2021 úterý 14:30 – prezentace kandidátů na funkci děkana na veřejné schůzi AS

20. října 2021 středa 14:30  – Volba kandidáta na funkci děkana

Diskuze: nebyla

Hlasování: 23 – 0 – 0 

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 20. října 2021 ve 14:30 hodin v sále Radany Königové, 

2. určuje termín vystoupení navržených kandidátů na funkci děkana pro období 2022 – 2026 na veřejném jednání AS 3. LF UK konaném dne 12. října 2021 ve 14:30 hodin v Syllabově posluchárně, 

3. ukládá předsedovi AS 3. LF UK, aby zveřejnil harmonogram voleb.





Ad 10)  Zprávy z AS UK – MUDr. Gojda

Proběhla tři zasedání ekonomické komise, resp. jeden Kulatý stůl, Studijní komise a Plenární zasedání. 

- AS UK vyjádřil kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu do 28. 5. a přijal usnesení: 
1) AS UK požaduje, aby mělo obnovení výuky na VŠ v rámci rozvolňování jasnou prioritu. UK má rozsáhlé zkušenosti s dodržováním přísných bezpečnostních opatření a při jejich zavádění může využít expertizy široké palety špičkových odborníků na přenos infekčních chorob. 
2) AS UK požaduje urychlené očkování pedagogických pracovníků na univerzitách, zejména pokud jsou vysoké školy považovány za rizikové prostředí z hlediska šíření viru SARS-CoV-2. 3) AS UK vyzývá vládu, aby zveřejnila důvody, proč nepřikládá jasnou prioritu spuštění výuky na vysokých školách.

- AS UK schválil předběžný Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021.
- AS UK projednal materiál „Zásady programu Cooperatio“ ve znění modifikace a vyjádřil k němu kladné stanovisko. 
- Na doporučení ekonomické komise AS UK schválil zřízení fondu rektora pro podporu tvůrčí činnosti. Vzhledem ke končícímu mandátu rektora, bude tento fond vytvořen až s novým vedením UK.
- AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy na 22. 10. 2021. Zatím dva kandidáti: prorektorka Milena Králíčková z LF Plzeň a prof. Michal Stehlík z FF UK.
- Intenzivně se řeší postcovidová adaptace postgraduálního studia. Rektor jedná s ministrem školství ohledně zajištění financí na prodloužení postgraduálního studia, aby břímě případného prodloužení studia nebyla na bedrech jednotlivých univerzit resp. fakult, protože by se krátily jiné stipendijní prostředky. 

Diskuze: Dr. Vácha oznámil úmysl prof. M. Stehlíka přijít na červnové zasedání AS a předestřít svoji vizi.

Závěr: Akademický senát 3. LF UK vzal informace z AS UK na vědomí.



Ad 11)  Cena Margaret Bertrand – doc. Rambousková

Pět nominovaných na cenu se představilo v krátkých prezentacích: Plevová Barbora, Pavlacký Jiří, Hassouna Sabri, Drobil Tomáš, Doubková Andrea.

Materiály (životopisy a přehled mimoškolních aktivit) byly umístěny na stránkách senátu s časovým předstihem a senátoři se mohli s nominanty a jejich aktivitami seznámit. 

AS 3. LF UK zvolil tříčlennou komisi – Kateřinu Grygarovou, Filipa Hrdličku a Josefa Fontanu, která provedla vyhodnocení tajného hlasování, které proběhlo v MS Teams. S výsledky hlasování seznámila senátory předsedkyně komise Kateřina Grygarová.

Závěr: V tajném hlasování byla na cenu Margaret Bertrand vybrána s počtem 11 hlasů Barbora Plevová.



Různé:

8. června jsou přijímačky – předseda přednesl návrh na konání dalšího zasedání AS o týden později tj. 15. června 2021. Nikdo neměl námitky.

Přítomnost prof. Stehlíka, kandidáta na rektora, na červnovém zasedání AS 3. LF UK, předseda oznámí prof. Moťovské a dr. Gojdovi, kteří jako členové AS UK budou ve volbách rektora zastupovat naši fakultu.



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
15. června 2021 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams.

			


Zápis 

20. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK

 14. června 2022 ve 14:30 hodin

Sál Radany Königové



Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 10. května 2022 

4. Informace děkana

5. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2022 – JUDr. Mužíková

6. Magisterský program „Epidemiologie a management veřejného zdraví – předměty“ 

7. Doktorský studijní program Anatomie, histologie a embryologie

8. Udělení pamětních medailí fakulty

9. Vyhlášení voleb do AS 3. LF UK na období 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025

Různé





Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 24 senátorů, senát byl usnášení schopný.





Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

AS 3. LF UK schválil navržený program tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  


za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

za studentskou komoru:     MUDr. David Lauer 





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. května 2022

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 10. května 2022, který byl umístěn na stránkách AS, připomínky.



Závěr:  

Zápis ze dne 10. května 2022 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   



Rozvoj fakulty – prostory

· Zahájena příprava architektonické soutěže na projekt nové budovy B

· Zakoupena budova C (č. 10 v areálu SZÚ) – t.č. probíhá zápis nového majitele (UK – 3. LF) do katastru nemovitostí

· Pokračuje příprava rozdělení pozemku okolo budovy Ke Karlovu – fakulta by získala cca 2 m pozemku okolo budovy + 1 vlastní vjezd do zahrady.

· Inflace potenciálně ohrožuje opravu budovy Karlov

Ekonomická situace – výhled

· Zahájena příprava architektonické soutěže na projekt nové budovy B

· Zakoupena budova C (č. 10 v areálu SZÚ) – t.č. probíhá zápis nového majitele (UK – 3. LF) do katastru nemovitostí

· Pokračuje příprava rozdělení pozemku okolo budovy Ke Karlovu – fakulta by získala cca 2 m pozemku okolo budovy + 1 vlastní vjezd do zahrady.

· Inflace potenciálně ohrožuje opravu budovy Karlov

Další informace	

· Jednání s řediteli FN, SZÚ, NÚDZ o prohloubení spolupráce ve výzkumu

· Na podzim 2023 bude 70. výročí vzniku fakulty

· NPO – oba projekty 3. LF vládou podpořeny

· IPVZ – nové vedení

· Rozpočet – JUDr. Mužíková

· Přijímací zkoušky – MUDr. Marx

Diskuze: nebyla



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.



Ad 5)	 Návrh rozpočtu fakulty na rok 2022 – JUDr. Mužíková

Rozpočet fakulty předložila z pověření děkana tajemnice fakulty, JUDr. Mužíková. Dokument byl 2 týdny předem vyvěšen na webu senátu k prostudování.



Diskuze: nebyla

Hlasování: 24 – 0 – 0 

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 2022, který předložila z pověření děkana tajemnice fakulty JUDr. Mužíková.





Ad 6) Magisterský program „Epidemiologie a management veřejného zdraví – předměty“

Doc. Dlouhý – garant nového magisterského studijního programu představil charakteristiku a povinné i volitelné předměty SP.

Navazující magisterský studijní program v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, organizace a managementu zdravotnictví. 

 Studenti absolvují   nezbytné teoretické, preklinické a klinické obory, budou se profilovat v oblasti epidemiologie, hygienických oborů a podpory zdraví včetně zdravého životního stylu a v oblasti managementu a organizace zdravotnictví, legislativy a výkonu státní správy.   

Materiály byly vyvěšeny k prostudování na stránkách senátu.



Diskuze:  

dr. Havrda: mohlo by to být atraktivní i pro lidi mimo zdravotnictví?
děkan: Byla k tomu konference na MZ a byli jsme tlačeni, aby tam těch oborů nebylo příliš. Původní záměr byl otevřít pro absolventy jakéhokoli oboru.



Hlasování: 23 – 0 – 0 

Usnesení: 
AS 3. LF UK dle čl. 10, odst. 3, písm. a) Statutu 3. LF UK nemá námitek k předloženému návrhu akreditace  magisterského programu „Epidemiologie a management veřejného zdraví“.


Ad 7) Doktorský studijní program Anatomie, histologie a embryologie

Prof. Šlamberová představila návrh na rozšíření udělení oprávnění uskutečňovat společný doktorský studijní program Anatomie, histologie a embryologie.

Dokument  byl vyvěšen k prostudování na stránkách senátu.



Diskuze:  

Hlasování: 23 – 0 – 0

Usnesení: 
AS 3. LF UK dle čl. 10, odst. 3, písm. a) Statutu 3. LF UK souhlasí s rozšířením udělení oprávnění uskutečňovat společný doktorský studijní program „Anatomie, histologie a embryologie“.



Ad 8) Udělení pamětních medailí fakulty – dr. Vácha za prof. Džupu

Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí 

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D
za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti vnitřního lékařství

doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc. 
za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti epidemiologie



Diskuze: nebyla



Hlasování:  22 – 0 – 0



Usnesení: 
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s udělením pamětních medailí 3. LF UK





Ad 9) Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025. Volby se budou konat elektronicky.

									 

Volby se uskuteční   	v úterý   	1. 11. 2022  	(9:00 – 16:00 hodin) a 
                                                  	ve středu     	2. 11. 2022    (9:00   – 15:00 hodin) 



V případě nutnosti volby opakovat 

8. 11. 2022 – úterý (9:00 – 16:00 hodin) a 9. 11. 2022 – středa (9:00  – 15:00 hodin),

případně 

15. 11. 2022 – úterý (9:00 – 16:00 hodin) a 16. 11. 2022 – středa (9:00  – 15:00 hodin).



Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh:



AKADEMICI členové
as. MUDr. Alexander Kolský, CSc.		Klinika dětí a dorostu
MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.		Interní klinika
RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D.			Ústav anatomie
MUDr. Peter Riško, Ph.D.			Klinika pracovního a cestovního lékařství
doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.		Chirurgická klinika
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.	Ústav fyziologie


AKADEMICI náhradníci
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA		Ústav patofyziologie

MUDr. Petr Potměšil, Ph.D.                            Ústav farmakologie

Mgr. Eva Šilhánová				Ústav jazyků
Mgr. Přemysl Vlček, Ph.D.			Klinika rehabilitačního lékařství


STUDENTI členové
Amálie Dostalíková 

Tereza Entlerová

Miroslav Folber 

Tomáš Matouš

Ivona Toroková

Mária Vranovská 



STUDENTI náhradníci
Valerie Hovadíková

Anita Nechvátalová

Laura Nemčičová 

Zuzana Slavíčková



Zapisovatelka:  

Radka Tichá, tajemnice AS 3. LF UK, radomira.ticha@lf3.cuni.cz, tel. 267 102 235.



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 27. října 2022 prostřednictvím volební aplikace.



Zvoleni do AS 3. LF UK nemohou být:  děkan, proděkani a tajemník fakulty, pokud se nevzdají své stávající funkce. 

						      			

Volby členů Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upravuje Volební řád Akademického senátu 3. lékařské fakulty.



Diskuze: nebyla



Hlasování:   23 – 0 – 0 



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 2022 – 2025 ve všech bodech předlohy.



Různé

Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha

Členové senátu pověřili řešením neodkladných záležitostí, které vyvstanou během letního období, předsednictvo senátu. 



Diskuse: nebyla



Hlasování: 23 – 0 – 0 



Usnesení: 

AS 3. LF UK pověřuje po dobu letních prázdnin předsednictvo AS 3. LF UK řešením 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. 



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 11. října 2022 
ve 14:30 hodin v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.			


















A K A D E M I C K Ý   S E N Á T   3.  L F   U K







Č. j.: UK3LF/438712/2021-5







Zápis z 1. mimořádného zasedání AS 3. LF UK

konaného dne 20. října 2021 ve 14:30 hodin

sál Radany Königové, děkanát, č. dveří 223





Přítomní senátoři: dle prezenční listiny 

Hosté: dle prezenční listiny



Program

1) Zahájení – dr. Vácha

2) Schválení programu, určení skrutátorů

3) Volba kandidáta na funkci děkana 3. LF UK na období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026

Ad. 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda, dr. Vácha. Přítomno bylo 29 senátorů, senát byl usnášeníschopný. 



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu programu dnešního jednání.



Závěr:

AS 3. LF UK schválil navržený program dnešního jednání tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  

za pedagogickou komoru: doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

za studentskou komoru: Ondřej Cieslar



Ad. 3) Volba kandidáta na funkci děkana 3. LF UK na období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026
Předseda AS 3. LF UK seznámil senátory s průběhem volby kandidáta na děkana. Poté byla zvolena tříčlenná volební komise ve složení: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., MUDr. Jan Gojda, Ph.D., MUDr. Metoděj Renza.  Členové komise zvolili za svou předsedkyni doc. MUDr. Olgu Džupovou, Ph.D..



Hlasování: 26 – 0 – 3 













Závěr:

AS 3. LF UK schválil složení navržené volební komise: předsedkyně: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.; členové: MUDr. Jan Gojda, Ph.D., MUDr. Metoděj Renza.



1. Členové komise zasedli v předsálí u pana děkana a do Malé zasedací místnosti umístili volební urnu.

2. Každý senátor obdržel proti podpisu jeden hlasovací lístek, v Malé zasedací místnosti jej upravil zakřížkováním čtvercového políčka ANO nebo NE.

3. Po všech senátorech, kteří se zúčastnili volby, sečetla komise hlasy pro (ANO) a proti (NE) a v sále Radany Königové seznámila přítomné s výsledkem volby. 

4. Tajemnice AS 3. LF UK poté vyplnila protokol o volbě a zajistila s ním vše potřebné: zaslání e-mailové informace na AS UK, odeslání podepsaného protokolu včetně zápisu z jednání panu rektorovi, zveřejnění informace na webu (ing. A. Dvořák), zveřejnění ve VNS (I. Ježková), na Facebooku a Instagramu fakulty (doc. Arenbergerová).



Příští řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý 9. listopadu 2021 ve 14:30 hodin v sále Radany Königové.











								Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

							       	       předseda AS 3. LF UK



Za správnost:

Radka Tichá

tajemnice AS 3. LF UK

	







Akademický senát 3. LF UK  sekretariát: Ruská 87, 100 00 Praha 10

senat@lf3.cuni.cz, http://www.lf3.cuni.cz  tel.: 267 102 235
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Zápis z 1. mimořádného zasedání AS 3. LF UK 


konaného dne 20. října 2021 ve 14:30 hodin 


sál Radany Königové, děkanát, č. dveří 223 


 


 


Přítomní senátoři: dle prezenční listiny  


Hosté: dle prezenční listiny 


 


Program 


1) Zahájení – dr. Vácha 


2) Schválení programu, určení skrutátorů 


3) Volba kandidáta na funkci děkana 3. LF UK na období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 


Ad. 1) Zahájení 


Jednání zahájil předseda, dr. Vácha. Přítomno bylo 29 senátorů, senát byl usnášeníschopný.  


 


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu programu dnešního jednání. 


 


Závěr: 


AS 3. LF UK schválil navržený program dnešního jednání tichým souhlasem. 


 


Skrutátory byli určeni:   


za pedagogickou komoru: doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. 


za studentskou komoru: Ondřej Cieslar 


 


Ad. 3) Volba kandidáta na funkci děkana 3. LF UK na období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026 


Předseda AS 3. LF UK seznámil senátory s průběhem volby kandidáta na děkana. Poté byla zvolena 


tříčlenná volební komise ve složení: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D., MUDr. Jan Gojda, Ph.D., 


MUDr. Metoděj Renza.  Členové komise zvolili za svou předsedkyni doc. MUDr. Olgu Džupovou, 


Ph.D.. 


 


Hlasování: 26 – 0 – 3  


 


 


 



ZÁPIS z 5. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, konaného dne 16. června 2020 ve 14:30 hodin v Syllabově posluchárně





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 12. května 2020

4. Informace děkana

5. Smlouva 3. LF UK a SZÚ – prof. Widimský

6. Cena Margaret M. Bertrand – doc. Rambousková

7. Pracovní skupina AS 3. LF UK pro sloučení I. a II. interní kliniky a její doporučení. Zpráva o jednáních. Hlasování o sloučení I. a II. interní kliniky – dr. Vácha

8. Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2021/2022 – MUDr. Marx

9. Pamětní medaile - prof. Džupa

10. Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha



Různé



Dvě změny: vystoupení prof. Arenbergera (telefonát 15/06)

Návrh doc. Džupové (13/06)



Ad 1) 

Zahájení  

Přítomno bylo 28 senátorů, senát byl usnášení schopný.



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



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



Skrutátory byli určeni:  

za pedagogickou komoru:  Josef Fontana 

za studentskou komoru:  Ondřej Cieslar  



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. května 2020 a schválení zápisu z 10. března po úpravách



Zápis z 10. března byl upraven dle připomínek a žádný ze senátorů nevznesl k upravenému zápisu připomínky.


Závěr: Zápis ze dne 10. března 2020 byl schválen tichým souhlasem.  


Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 12. května 2020, který byl vyvěšen na stránkách AS, připomínky.


Závěr: Zápis ze dne 12. května 2020 byl schválen tichým souhlasem.  



Ad 4) Informace děkana   

· Roušky ve vnitřních prostorách fakulty i nadále povinné. Při stabilní situaci na konci června bude zrušeno.

· Promoce v plánu na 15. 7. v Karolinu

· Dokončení letního semestru podle plánu

· Zkoušení během letních prázdnin!

· Zahájení AR 2020-21 podle plánu

· Cílem je od 29. 9. 2020 normální výuka, ale všechna pracoviště musí být připravena na kompletní přechod na distanční výuku kdykoli v průběhu AR !!

· UK bude mít v rozpočtu 2020 cca -1,5 mld. Kč proti plánu  úsporná opatření na všech úrovních !!

Ekonomická rizika v roce 2020
Zvýšení nákladů:
Zákon o min. mzdě: -6,5 M
2 nová pracoviště: -2,5 M
Vybavení simulačního centra a výukových prostor: -1 M

Celkem náklady ↑ o 10 M

Snížení příjmů:
Zrušené poplatky do stipend. fondu: -2,5 M
?? Pokles dotace od státu o 10% ?? – 25 M
?? Snížení příjmů od zahr. studentů: ?? 0-60 M ??

Celkem příjmy ↓ o 3-90 M

- Až v říjnu bude jisté, kolik z přijatých zahraničních studentů se zapsalo do 1. ročníku a jsou schopni poplatky hradit.
- Nelze vyloučit (z ekonomických důvodů) úbytek i mezi zahraničními studenty vyšších ročníků….
- Do počtu zahraničních studentů se mohou promítnout i omezení cestování z/do některých států kvůli Covid-19…..

Výběrová řízení na pozice přednostů

· Ústav mikrobiologie 3.LF, FNKV a SZÚ – jmenována doc. Žemličková

· Kabinet praktického lékařství – jmenován dr. Seifert

· Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF a FNKV – jediný přihlášený uchazeč nebyl vybrán, prodlouženo jmenování stávající přednostky, VŘ bude vypsáno znovu.

· Ústav farmakologie 3.LF – bude 18.6.

· Ústav epidemiologie a biostatistiky 3.LF – bude 18.6.

Informace o pověření doc. MUDr. Jana Poláka funkcí garanta magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

Provozní informace

· Klimatizace budovy A: námitky neúspěšného uchazeče oddálily uzavření smlouvy, nestihne se do začátku nového AR, proto VŘ zrušeno. Bude připraveno na rok 2021

· Pokračuje příprava vnitřních úprav v budově B

Spolupráce se SZÚ

· Nový společný ústav mikrobiologie

· Prostory pro nový Kabinet praktického lékařství

· Odd. specializačního vzdělávání

· Výuka nutričních terapeutů, experimentální kuchyně

· Nová posluchárna pro cca 100 posluchačů v budově č. 11

· Využívání zvířetníku, plán na společný zvířetník

· Návrh nové komplexní smlouvy o spolupráci

Důležité termíny pro rok 2020

2. 6., 5. 10., 21. 12.			Porada přednostů
4. 6., 3. 9. (?), 8. 10., 5. 11., 3. 12.	Vědecká rada
19. - 23. 6.				Přijímací zkoušky
9. 10.					Imatrikulace
13. – 14. 11.				Setkání lékařských fakult

Diskuze: nebyla


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



Všichni přítomní pak povstáním a chvilkou ticha uctili památku zesnulého doc. MUDr. Františka Vyhnánka, CSc.



Vystoupení ředitele FNKV prof. MUDr. Petra Arenbergera, který také poděkoval studentům za jejich aktivity. Poděkoval i za organizaci a interakci mezi 3. LF UK a FNKV proděkanu Marxovi. 

Dále shrnul svůj pohled na spojení interních klinik, ke kterému se vyjádřil ve své odpovědi na dopis pracovní skupiny a která byla senátorům k dispozici na stránkách senátu.





Ad 5)	 Smlouva 3. LF UK a SZÚ – prof. Widimský

Text smlouvy byl k dispozici na stránkách senátu. Smlouva fakultu nezavazuje k ničemu zásadnímu, jakékoli ekonomické věci budou řešeny dodatky nebo dílčími smlouvami. Deklaruje pouze oblasti spolupráce mezi 3. LF UK a SZÚ a prolínání obou institucí jak odborné, tak prostorové. 

Diskuze: 
M. Renza: Jak vypadala spolupráce do teď ve srovnání se smlouvou?
Děkan: Spolupráce se průběžně prohlubuje, v posledních 2 letech se prohloubila razantně, nejvýraznějším prvkem bylo získání budovy B bezúplatným převodem. Dále bylo do SZÚ umístěno sídlo Kabinetu praktického lékařství, na které u nás nebyly prostory apod. 

Hlasování: 28 - 0 - 0

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10 odst. 4, Statutu 3. LF UK doporučuje uzavření smlouvy mezi 3. LF UK a SZÚ.



Ad 6)	 Cena Margaret M. Bertrand – doc. Rambousková
Sedm nominovaných na cenu se představilo v krátkých prezentacích: Matěj Knopp, Martin Trnka,  Radana Králová, Kateřina Hebíková, Barbora Mechúrová, Anna Ouřadová, Monika Patrícia Tomeková.
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: předsedkyně: dr. Bernášková, členové: ……………..Bylo vydáno 28 hlasovacích lístků. Proběhlo tajné hlasování, s jehož výsledky seznámila senátory předsedkyně komise. Všechny hlasovací lístky byly odevzdány jako platné s výsledkem: 27 – 0 – 1.

Závěr: V tajném hlasování byla na cenu vybrána Bc. Anna Ouřadová, spoluiniciátorka projektu MEDICI NA ULICI.



Ad 7) Pracovní skupina AS 3. LF UK pro sloučení I. a II. interní kliniky a její doporučení. Zpráva o jednáních. Hlasování o sloučení I. a II. interní kliniky – dr. Vácha



Dne 14. května 2020 PS oslovila dopisem:

- děkana 3. LF UK,

- přednostu I. a II. interní kliniky,

- ředitele FNKV 
s žádostí o formální vyjádření k  navrženým oblastem, s přihlédnutím k relevanci dané oblasti k funkci oslovené strany. Každá oblast byla specifikována návodnými doplňujícími dotazy.
- Věda a výzkum
- Výuka
- Organizace zdravotní péče
- Personální obsazení
- Finance
- Komunikace
Odpovědi všech tří stran byly zveřejněny na stránkách senátu.
Pracovní skupina zhodnotila podklady a další doplnění, které si ještě následně vyžádala a považuje je za dostatečné pro podporu sloučení I. a II. Interní kliniky 3. LF UK a FNKV a shledává toto sloučení za koncepčně správný krok. Pracovní skupina doporučuje AS 3. LF UK schválit sloučení obou klinik.  

Toto stanovisko Pracovní skupiny bylo schváleno hlasováním s výsledkem: 10 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

Diskuze: 
Vystoupení prof. Anděla
Vystoupení prof. Rychlíka
Přečtení otevřeného dopisu lékařů I. interní kliniky – MUDr. Moravec

Na návrh doc. Trnky proběhlo tajné hlasování. AS 3. LF UK zvolil tříčlennou komisi, která provedla vyhodnocení tajného hlasování. Byli zvoleni: předseda - doc. Jan Trnka, členové - ……………….
Všech 28 hlasovacích lístků bylo odevzdáno jako platné s výsledkem: 20 – 4 – 4 

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK

1. V souladu s § 27, odst. 1 písm. a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a s ustanovením čl. 10, odst. 1, písm. a Statutu 3. LF UK na návrh děkana fakulty: Zrušuje společné pracoviště 3. LF UK s FNKV I. interní kliniku s tím, že toto pracoviště slučuje s II. interní klinikou 3. LF UK a FNKV; 

2. Bere na vědomí, že všichni zaměstnanci stávající I. Interní kliniky 3. LF UK a FNKV budou před zrušením tohoto pracoviště převedeni na II. Interní kliniku 3. LF UK a FNKV, kam bude převeden i veškerý majetek stávající I. Interní kliniky 3. LF UK a FNKV;

3. Bere na vědomí na dnešním zasedání deklarovanou garanci děkana 3. LF UK a ředitele FNKV na zajištění principů demokratického divizního (oborového) uspořádání spojené kliniky po stránce personální, prostorové i procesní. 



Ad 8) Návrh podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2021/2022 – MUDr. Marx



Proděkan D. Marx shrnul návrh, který byl senátorům k dispozici k prostudování na stránkách senátu.


Diskuze: nebyla

Hlasování: 28 – 0 – 0 


Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK v souladu s ustanovením § 27. Odst. 1, písm. e) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu 3. LF UK schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě pro akademický rok 2021/2022.



Ad 9)	  Pamětní medaile – prof. Džupa


Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí 3. LF UK:


-	za dobrovolnické aktivity při pandemii Covid-19

· studentům 3. LF UK



-	k významnému životnímu jubileu (podle abecedy)

· prof. MUDr. Markétě Duškové, CSc.

· MUDr. Martinu Heroldovi

· MUDr. Jaře Hornové, CSc.

· doc. MUDr. Otto Langovi, PhD.

· prof. MUDr. Vlastě Rychterové, CSc.

· MUDr. Tomáši Sereghymu

· MUDr. Janu Vackovi, PhD.

· doc. MUDr. Zdeňce Zádorové, PhD.

· Ivance Žížalové



Závěr: Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s udělením pamětní medaile 3. LF UK



Ad 10) Řešení neodkladných bodů v průběhu letních měsíců – dr. Vácha



Hlasování: 24 – 0 – 2



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.






Ad 11) Návrh doc. Džupové

1. Roušky pro studenty na stáže v infekčních provozech – navrhuje požádat vedení fakulty, aby zvážilo centrální nákup a přidělování ochranných pomůcek na jednotlivá pracoviště

2. Příprava na očkování proti chřipce před souběhem koronavirové a chřipkové epidemie – návrh na kampaň na podporu očkování a pověření kliniky pracovního lékařství objednáním dostatečného množství vakcíny.



Usnesení:

AS 3. LF UK vzal návrh doc. Džupové na vědomí. 



Různé:

Kateřina Grygarová pozvala všechny na výstavu fotografií pořízených při studentských aktivitách během pandemie. 









Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 13. října 2020 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové / Syllabově posluchárně

			


ZÁPIS

z 13. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK

 5. října 2021 ve 14:30 hodin

Sál Radany Königové





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 15. června 2021 

4. Informace děkana

5. Strategický záměr fakulty – prof. Widimský

6. Harmonogram volby děkana – dr. Vácha

7. Pamětní medaile – prof. Džupa



Různé

	Ples 8. října 2021 – Katka Grygarová



Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 24 senátorů, senát byl usnášení schopný.



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

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



Skrutátory byli určeni:  


za pedagogickou komoru:  Klára Bernášková

za studentskou komoru:     Martin Horák 



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 15. června 2021

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 15. června 2021, který byl umístěn na stránkách AS, připomínky.

Závěr:  

Zápis ze dne 15. června 2021 byl schválen tichým souhlasem.  



Ad 4) Informace děkana   

Ekonomika

Příznivý vývoj:
Odměny za 1., 2. i 3.Q
Přijato několik velmi perspektivních akademických pracovníků
Navýšení limitů pracovištím na spotřební výdaje o 25%
Možnost nákupu přístrojů a vybavení



Nová klinika ve FTN

Klinika hrudní chirurgie 3.LF UK a FTN
Přednostka MUDr. A. Tlášková
Zástupce: Doc. MUDr. V. Hytych, PhD.

Změny v NÚDZ
Ministr zdravotnictví jmenoval nového ředitele: PhDr. Petr Winkler, PhD.‘
Přednosta kliniky: Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.
Primář: Prof. MUDr. Pavel Mohr, PhD.

Další informace na vědomí
Národní plán obnovy (jednání o public health, kardio-metabolismu, onkologii, neurovědách)
Časový scénář uvažovaných investičních akcí do r. 2030
Dobronice, Freshers week, Orientační den
Zlatá promoce 2.10.
Ples 8.10.
Imatrikulace 11.10.
MŠMT i vedení UK zvažují změny doktorského studia, vedení 3.LF tyto návrhy podporuje – cílem je zvýšení úspěšnosti (graduation rate)

Postup řešení podnětu členů AO ohledně prof. Arenbergera
10.6. Stanovisko kolegia děkana
15.6.  Stanovisko AS 3.LF UK
23.6. Děkan poslal písemný podnět Etické komisi UK
30.7. EK UK si vyžádala doplnění informací
26.8. projednání v kolegiu děkana, proděkan Anděl následně svolal Komisi pro etiku akademické práce (KEAP) a s jejími členy + s oběma původními předkladateli podnětu měl doplnit informace požadované EK UK a výsledek předložit děkanovi.
KEAP se sešla opakovaně, výstup zatím děkan neobdržel.

Diskuze: nebyla



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.





Ad 5)	 Strategický záměr fakulty – prof. Widimský

Pan děkan krátce shrnul body strategického záměru – celý dokument byl k prostudování na webu senátu

Diskuze: nebyla

Hlasování: 24 – 0 – 0 

Závěr:

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. h) Statutu 3. LF UK schvaluje návrh Strategického záměru fakulty předložený děkanem prof. Widimským



Ad 6) Harmonogram volby děkana

Představení kandidáta úterý 12. října ve 14,30 v Syllabově posluchárně.

Předseda seznámil senátory s harmonogramem volby děkana, která proběhne 20. října 2021 ve 14:30 hodin

1. Zvolit (odhlasovat) tříčlennou komisi a jejího předsedu

2. Komise zasedne na děkanátu v předsálí u děkana

3. Volební urna bude umístěna v Malé zasedací místnosti na děkanátu

4. Každý senátor obdrží proti podpisu u komise jeden hlasovací lístek 

5. Hlasovací lístek upraví zakroužkováním ANO či NE a v Malé zasedací místnosti ho vhodí do urny

6. Komise zkontroluje platnost hlasovacích lístků, sečte počty ANO a NE a v konferenčním sále seznámí přítomné s výsledkem volby

7. Zapisovatel AS 3. LF UK vyplní protokol o volbě a zajistí vše potřebné (pošle protokol včetně zápisu z jednání rektorovi, zveřejní výsledek volby na webu fakulty, zašle info všem zaměstnancům a studentům, zveřejní ve VNS, na Facebooku a Instagramu)



Závěr:

Akademický senát 3. LF UK vzal informace na vědomí.



Ad 7)	 Udělení pamětních medailí – prof. Džupa
Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí:
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. - "za zásluhy při pedagogické a vědecké činnosti pro 3. LF UK v oblasti epidemiologie a preventivní lékařství"
JUDr. Zdeňka Mužíková - "za mimořádný přínos k rozvoji fakulty"
PhDr. Marie Zvoníčková - "za zásluhy při pedagogické činnosti pro 3. LF UK v oblasti ošetřovatelství"
Mgr. Jaromír Chlapec - "za mimořádný přínos k rozvoji fakulty"



Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s udělením pamětních medailí 3. LF UK

Různé

· Reprezentační ples 3. LF UK – Kateřina Grygarová pozvala všechny na ples fakulty, který se koná 8. 10. 2021 v Národním domě na Vinohradech.

· Dr. Gojda sdělil informace z 1. plenárního zasedání AS UK (návrh mzdového předpisu, reforma Ph.D. studia, nákup pivovaru v Celetné)



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 20. 10. 2021 
ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.			
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6. Harmonogram volby děkana – dr. Vácha 


7. Pamětní medaile – prof. Džupa 


 


Různé 


 Ples 8. října 2021 – Katka Grygarová 


 


Ad 1) Zahájení   


Přítomno bylo 24 senátorů, senát byl usnášení schopný. 


 


Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů  


Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání. 


 


Závěr: 


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


 


Skrutátory byli určeni:   


 


za pedagogickou komoru:  Klára Bernášková 


za studentskou komoru:     Martin Horák  


 


Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 15. června 2021 


Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 15. června 2021, který byl umístěn na stránkách AS, 


připomínky. 


Závěr:   


Zápis ze dne 15. června 2021 byl schválen tichým souhlasem.   


 


Ad 4) Informace děkana    


Ekonomika 


Příznivý vývoj: 


Odměny za 1., 2. i 3.Q 


Přijato několik velmi perspektivních akademických pracovníků 


Navýšení limitů pracovištím na spotřební výdaje o 25% 


Možnost nákupu přístrojů a vybavení 


 


Nová klinika ve FTN 



ZÁPIS

21. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK

 11. října 2022 ve 14:30 hodin

Sál Radany Königové





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 10. května 2022 

4. Informace děkana

5. Žádost o souhlas AS 3. LF se svěřením Budovy C do správy

6. Podmínky přijímacího řízení 2023/24

7. Volby do AS 3. LF – informace - dr. Musil 

Různé





Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 25 senátorů, senát byl usnášení schopný.





Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

AS 3. LF UK schválil navržený program (včetně jeho doplnění) tichým souhlasem.



Skrutátory byli určeni:  


za pedagogickou komoru:  MUDr. Josef Fontana, Ph.D.

za studentskou komoru:     MUDr. Bc. Kateřina Koudelková 





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. června 2022

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 14. června 2022, který byl umístěn na stránkách AS, připomínky.



Závěr:  

Zápis ze dne 14. června 2022 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   



ROZVOJ FAKULTY – PROSTORY

· Zahájena architektonická soutěž na projekt nové budovy B

· Budova C: 1/3 Ústav hygieny (nový Mgr. program), 1/3 Kardiologická klinika (projekt CarDia), 1/3 zatím pronajímána původnímu majiteli.

· Pokračuje příprava rozdělení pozemku okolo budovy Ke Karlovu – fakulta by získala cca 2 m pozemku okolo budovy + 1 vlastní vjezd do zahrady.

EKONOMICKÁ SITUACE – VÝHLED

· Zdražení energií + inflace = trvá stop stav na přijímání nových pracovníků

· Státní rozpočet 2023: nárůst financí pro VŠ o 3% X inflace 17-20% = reálný propad finančních prostředků fakult

· Navýšení příjmů za studium v angličtině – od r. 2023/24 na 460 000 Kč situaci pro rok 2023 neřeší téměř vůbec.

VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ S PROREKTOREM UK DOLEČKEM

· UK podporuje plán 3. LF na stavbu nového výukového centra včetně pokračování přípravy projektu

· Finance t. č. k dispozici nejsou, naděje v roce 2027-28

· Projekt dokončit do konce roku 2024, následně další administrativní kroky a v letech 2025-6 zařazení hotového projektu do plánu UK na období 2027-30.

· V programu „240“ na podporu LF již finanční prostředky na investice nejsou a nebudou (? rekonstrukce pláště a střechy Ke Karlovu??).

· Program „PhD Infra“ v roce 2023, bližší informace během několika týdnů.

DALŠÍ INFORMACE 

· Memorandum 3. LF, FNKV, SZÚ o prohloubení spolupráce ve výzkumu – podepsáno 4. 10. 2022

· Na podzim 2023 bude 70. výročí vzniku fakulty (předběžný termín: 23. 11. 2023)

· Počty přijatých studentů odpovídají plánu

· UK klesla (501-600) v mezinárodním žebříčku univerzit – opatření ke zvýšení kvality vědy z posledních 8 let zřejmě nejsou dostatečná

· Před UK je 9 finských a 7 rakouských univerzit!!! (a 1 estonská, 1 maďarská, 1 polská…..)

· Mezi nejcitovanějšími vědci světa 2021 je 10 Čechů, ale NIKDO z UK

Diskuze: nebyla



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.



Ad 5)	 Žádost o souhlas AS 3. LF se svěřením Budovy C do správy – prof. Widimský

Jedná se o nutnou formalitu k tomu, aby fakulta mohla spravovat z vlastních prostředků zakoupenou budovu C, která je ve vlastnictví Univerzity Karlovy.



Diskuze:  nebyla

Hlasování:  26-0-0 

Usnesení: 

AS 3. LF UK souhlasí se svěřením nemovitosti parc. č. 3972, jehož součástí je stavba č. p. 2551, k. ú. Vinohrady (tzv. Budova C) do správy 3. LF UK.





Ad 6) Podmínky pro přijímací řízení na 3. LF UK pro akademický rok 2023/2024 – dr. Marx

Kolegium děkana 3. LF UK v souladu s § 27, odst. 1, písm. e zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění předkládá Akademickému senátu 3. LF UK ke schválení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024. Text je totožný s předcházejícím rokem, s výjimkou následujících bodů:

1) Úprava předpokládaného počtu přijatých uchazečů magisterského studijního programu Všeobecné lékařství na 180 – důvodem je vývoj počtů uchazečů přijatých bez přijímacích zkoušek (jedná se o orientační číslo);

2) Uvedení podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče o navazující magisterský obor Intenzívní péče – jako podmínka je uvedena všeobecná podmínka výkonu povolání  z vyhlášky MZ ČR č. 271/2012 Sb., reagujeme tak na situaci vzniklou v aktuálním akademickém roce, se změnou souhlasí garanti oboru;

3) Uvedení možnosti prominutí podmínky studijního průměru 2,00 děkanem při přestupu studenta z jiné LF v případech hodných zvláštního zřetele (závažná sociální/zdravotní situace).

Materiál byl rozeslán elektronicky k prostudování a senátoři požádáni o hlasování per rollam – potřeba schválit nejpozději do 30. 9. 2022.



Diskuze:  doc. Duška, prof. Bankovská, dr. Havrda

Hlasování: 26-0-0

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 2023/2024



Ad 7) Volby do AS – informace – dr. Musil

PhDr. Zdeněk Musil, Ph.D., zvolený předseda volební komise, stručně informoval o zasedáních volební komise a přípravě voleb do AS 3. LF UK.



Diskuze:  

doc. Hajer – tlumočil dotaz kolegů, zda mohou volit jakéhokoliv kandidáta nebo jen ve své volební skupině.
dr. Musil: Akademici volí kohokoliv napříč skupinami akademiků, studenti kohokoliv ve skupinách studentů. 

Závěr: 
AS 3. LF UK vzal informace dr. Musila na vědomí.

Různé:
Prof. Džupa informoval o skutečnosti, že děkan na návrh proděkana Marxe, podepsal udělení medaile 3. LF UK obci Dobronice za mnohaletou spolupráci. Ve VR odsouhlaseno per rollam.



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 8. listopadu 2022 
ve 14:30 hodin v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.			


Zápis

 17. řádného zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK

 8. března 2022 ve 14:30 hodin

Sál Radany Königové





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

2. Schválení programu, určení skrutátorů

3. Kontrola zápisu ze dne 11. ledna 2022 

4. Informace děkana

5. Žádost o schválení rozdělení institucionální podpory vědy a výzkumu z programu Cooperatio026 – prof. Widimský, doc. Duška

6. Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2021 – JUDr. Mužíková

Různé





Ad 1) Zahájení  

Přítomno bylo 22 senátorů osobně a 2 online na MSTeams, senát byl usnášení schopný. 

Předseda zmínil na začátku situaci na Ukrajině a vyzval přítomné k minutě ticha za všechny bojující, zraněné, umírající a zemřelé Ukrajince, kteří bojují za svou a i za naší svobodu.





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:  Metoděj Renza

za studentskou komoru: doc. Jan Novák 





Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. ledna 2022

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 11. ledna 2022, který byl umístěn na stránkách AS, připomínky.



Závěr:  

Zápis ze dne 11. ledna 2022 byl schválen tichým souhlasem.  





Ad 4) Informace děkana   

a) Benefiční večer pro Ukrajinu, který v tento den pořádají studenti 3. LF UK.



b) Inaugurace nové rektorky, prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D.



c) Nový SP chystaný v rámci NPO

· Proběhlo jednání na MZ ČR o chystaném návrhu na nový navazující magisterský studijní program „Epidemiologie a management veřejného zdraví“.

· Jednání se zúčastnili: Prof. Vašáková, Mgr. Strnadová, doc. Dlouhý, doc. Škulec, dr. Hroboň, prof. Widimský

· Bude připravena širší pracovní skupina s cílem sladit podmínky k uznání absolventů jako zdravotníků

d) Financování COOPERATIO – podrobně probere proděkan Duška ve své prezentaci



e) Děkan pozval senátorky a senátory na výjezdní zasedání fakulty do hotelu Dvořák v Táboře ve dnech 8. - 9. dubna 2022.



Diskuze: nebyla



Závěr: 

AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.



Ad 5)	 Žádost o schválení rozdělení institucionální podpory vědy a výzkumu z programu Cooperatio026 – prof. Widimský, doc. Duška

Všechny prezentované dokumenty byly umístěny na webu AS k prostudování. Proděkan Duška vysvětlil pravidla rozdělení institucionální podpory vědy na 3. LF UK.



INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VĚDY

· Smysl a účel: zajistit dlouhodobý koncepční rozvoj

· Nesoutěžní charakter

· Dlouhodobý a strategický charakter

· Historie:  VZ – PRVOUK – PROGRES (RIV body)

· Widimský: transparentní spřažení výkonu a $

· Nová metodika hodnocení VaV rady vlády M17+

· 5 pilířů hodnocení v 5 letých cyklech, benchmarking

· Hodnotící zpráva2020: 

· Hlavní problémy = fragmentace, inbreeding a chybění chráněného času na vědu



COOPERATIO

· Smyslem je 

· Sdružení bádajících v jedné oblasti napříč univerzitou, tzn. mezi fakultami

· Sladit vědní obory a oblasti dle oborů hodnocení FORD a v budoucnosti i s obory doktorského studia

· Rozhodnutí fakulty, které vědní obory budeme pěstovat a zařadíme je i do hodnocení: všechny VO

· Rozhodnutí akademických pracovníků o zařazení do 1-3 VO, ve kterých bádají



Klíč k rozdělení mezi programy

· Vědecký výkon (80% váhy)

· Součet autorských podílů bodů za publikace

· Zohlednění různého IF časopisů v různých oblastech: kvartily   

· Podpora excelence: exponenciální růst ohodnocení s kvartilem časopisu

· Podpora projektů koordinovaných na 3. LF 

· PhD škola (20% váhy)

· Úspěšný absolvent PhD studia = investice

· Podpora postdoků – multiplikační efekt



Užití prostředků v rámci programu

· Definováno Opatřením rektora 18/2021 a Smlouvou

· V těchto mezích vydáváme Opatření děkana 1/2022, dle kterého fakultní koordinátor navrhuje děkanovi rozdělení prostředků daného Cooperatia

· V principu: 

· Investice: navrhují se do května a odečtou se od neinvestičních nákladů

· Provozní neinvestiční (materiál, služby, cestovné) 20-50%

· Osobní (mzdy s odvody, stipendia a odměny) 50-80%

·   Mzdy a odměny stávajících vědců

· Doporučeno 10% na rozvoj („dedicated research time“)



Důležité poznámky

· Pro rok 2022 je žádáno o rozdělení zálohy 64 mil. Kč, definitivní částka bude rozdělena podle stejných principů, až bude známa

· Rozdělení prostředků v rámci Cooperatia v tabulce není definitivní ale příklad 50%:50% provozní a osobní

· Nejsou bohatá a chudá Cooperatia: prostředky jsou odvozeny od publikační a školitelské aktivity akad. pracovníků do nich přihlášených

Diskuze:  nebyla

Usnesení: 

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 3 odst. 4. opatření rektora 18/2021 Zásady programu Cooperatio schvaluje opatření děkana, kterým se vydává Směrnice č. 1/2022, kterou se stanoví podmínky při realizaci a hospodaření s finančními prostředky programů Cooperatio uskutečňované na 3. LF UK. 

Hlasování: 23 – 0 – 0 


Akademický senát 3. LF UK v souladu s částí 4 odst. 2. Směrnice č. 1/2022 schvaluje částku 64 mio navrženou děkanovi proděkanem pro podporu a evaluaci výzkumu jako provizorní částku k rozdělení mezi jednotlivé programy Cooperatio.

Hlasování: 23 – 0 – 0 




Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 4 odst. 4. opatření rektora 18/2021 Zásady programu Cooperatio schvaluje rozdělení prostředků mezi jednotlivé vědní oblasti dle platných pravidel.

Hlasování: 23 – 0 – 0 


Ad 6) Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2021 – JUDr. Mužíková

Zprávu o hospodaření 3. LF UK přednesla z pověření děkana tajemnice fakulty, JUDr. Zdenka Mužíková. Všechny prezentované dokumenty byly 3. 3. 2022 umístěny na webu AS k prostudování.



Diskuze: 

Doc. Novák: Jsou nějak zabezpečeny naše finance proti inflaci? 

Tajemnice: Otázka se projednává na KD. Částka 100 mil. byla převedena na účet České spořitelny s úrokem 3,8%. V kolegiu se bude o zabezpečení financí jednat i dále.

doc. Rambousková: Existuje rozpis nákladů na jednotlivé studijní programy?

Tajemnice Neexistuje, dalo by se odhadnout, ale byla by potřeba podrobný rozbor. Přesně nelze říci. 

MUDr. Sychra: Pořád se počítá se stavbou budovy B?

Tajemnice: Ano, stále se počítá, proto jsou stále navyšovány fondy. Technicky se na tom pracuje. PTO bylo rozšířeno o projektantku a stavaře.

Doc. Rambousková: Počítá se i s rekonstrukcí stávajících prostor, např. malování? 

Tajemnice: To probíhá, pokud jsou speciální požadavky z pracovišť, tak se postupně řeší. Nyní s instalací klimatizace se některé práce odložily. 

Hlasování:  23 – 0 – 0 

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statusu 3. LF UK schvaluje zprávu o hospodaření fakulty v roce 2021, kterou z pověření děkana předložila a prezentovala JUDr. Mužíková

23-0-0



Různé

Kateřina Grygarová pozvala na dnešní Benefiční večer pro Ukrajinu před budovou B
na podporu studentů z Ukrajiny.
Druhé pozvání bylo na Reprezentační ples. V nejbližších dnech bude probíhat osobní zvaní na jednotlivých pracovištích fakulty.



Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční 12. dubna 2022 
ve 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové.			


ZÁPIS 

9. řádné zasedání Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK, 

konané v prostředí MS Teams

dne 9. března 2021 ve 14:30 hodin





Program:                                                                                                         

1. Zahájení 

1. Schválení programu, určení skrutátorů

1. Kontrola zápisu ze dne 12. ledna 2021 

1. Informace děkana

1. Výsledky hospodaření fakulty v roce 2020

1. Návrh na zánik uskutečňování doktorských studijních programů

1. Návrh změny podmínek přijímacího řízení 3. LF UK pro akademický rok 2021/22 - studijní program - magisterský navazující Intenzívní péče (už bylo prohlasováno per rollam)

1. Návrh na složení Disciplinární komise 3. LF UK

1. Přijímací řízení 2021

1. Udělení pamětních medailí – prof. Džupa

1. Různé





Ad 1) 

Zahájení  

Přítomno bylo 27 senátorů, senát byl usnášení schopný.



Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů 

Žádný ze senátorů nevznesl připomínky k obsahu a doplnění dnešního jednání.



Závěr:

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



Skrutátory byli určeni:  

za pedagogickou komoru:  doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

za studentskou komoru:     Martin Horák 



Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. ledna 2021

Žádný ze senátorů nevznesl k zápisu z 12. ledna 2021, který obdrželi e-mailem, připomínky.

Závěr:  

Zápis ze dne 12. ledna 2021 byl schválen tichým souhlasem.  



Ad 4) Informace děkana   

Plánované hlavní investice
VŘ na klimatizaci budovy A je před dokončením. Předpoklad realizace 6-9/2021.

Objemová studie na výstavbu nové budovy B (pojme i přestěhované ústavy z budovy Ke Karlovu) dokončena. K nahlédnutí v sekretariátu děkana.

Odhad ceny je 620 mil. Kč

Další postup (příprava projektu) bude projednán děkanem s rektorem.



Pandemie covid-19: pomoc studentů

Asociace děkanů LF poslala ministru zdravotnictví 3 dopisy se nesouhlasem s nařízením pracovní povinnosti studentů a žádostí nechat jejich pomoc na dobrovolné bázi. Dvakrát ministr souhlasil, potřetí vláda nesouhlasila.

Nyní seznamy studentů s vyznačením těch, kdo již pracují, musí UK rozeslat hejtmanům. Snad se podaří předejít povolávání již pracujících studentů jinam.



Vakcíny proti nemoci covid-19

Očkování učitelů-lékařů ve FNKV i ve FTN proběhlo, všichni zájemci jsou očkováni

Studenti pomáhající v nemocnicích mají stejná práva jako jiní zdravotničtí pracovníci – očkováni též.

Očkování učitelů-nelékařů bude zajištěno ve FNKV a ve FTN jakmile bude vládou povoleno – zatím nelze, přednost dostali učitelé ZŠ a SŠ……

Očkování studentů, kteří ve zdravotnictví nepracují, bude možné později ve FNKV či FTN.



Povinné testy zaměstnanců a nařízená práce z domova

Dnes bude vydáno důležité Opatření rektora

Na něj ihned naváže Opatření děkana

Sledovat na webu fakulty

15. - 28. 3. bude vstup do budov fakulty možný jen na výjimky udělené děkanem (studenti a akademičtí pracovníci) či tajemnicí fakulty (ostatní pracovníci) a to zaměstnancům, kteří předloží jeden z těchto dokladů:

Negativní test na SARS-CoV-2

Místopřísežné prohlášení, že prodělali covid-19 v posledních 3 měsících

Místopřísežné prohlášení, že mají více než 2 týdny po dokončeném očkování proti covidu-19



Cooperatio 2022-26

Seznam vědních oblastí schválen VR UK 25. 2. 2021(přehled na stránkách senátu)



Donatio F.M.T.

3 velmi kvalitní přihlášky

Rozhodnuto o udělení DFMT 2 uchazečům



Fakultní podpora mladých vědců (postdoktorandi)

Příprava Opatření děkana

0-3 roky po obhajobě PhD.

Podmínky pro full-time vědeckou práci



 Diskuze: 

J. Rambousková – Komu adresovat žádost o povolení vstupu, budou pro home office nějaké formální požadavky?
Děkan: Bude upřesněno v Opatření děkana, pro HO žádné speciální požadavky, pro vstup do budov 3. LF bude nutno předložit jedno ze tří zmíněných potvrzení.

J. Gojda – je už diskutován nějaký klíč pro výběr našich zástupců do rad Cooperatio? Bude to navazovat na PROGRES?
Na PROGRES navazovat nemůže, struktura je úplně jiná. Do rad by měli býti vybíráni lidé, kteří jsou mezinárodně respektovaní a mají vedoucí postavení v rámci ČR v daném oboru. UK vydá pravidla.



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



Ad 5)	 Výsledky hospodaření fakulty – JUDr. Mužíková

Tajemnice fakulty seznámila senátory s výsledky hospodaření 3. LF za rok 2020. Dokumenty k výsledkům hospodaření byly umístěny na stránkách senátu. 
Fakulta v roce 2020 skončila s výsledkem hospodaření 235 tisíc. Částka 21 mil. Kč byla přesunuta do provozního fondu, který lze využít kdykoliv během roku ať už při nečekaném výpadku ve výnosech nebo k nečekaným nákladům. Bude se z tohoto fondu čerpat např. na přestavbu/dostavbu budovy B. 
Audit byl dokončen bez připomínek. 

Diskuze: doc. Trnka – Bylo by možné část peněz z fondů alokovat na rozvoj vědecké a výzkumné infrastruktury? Naprostá většina přístrojů a infrastruktury se kupuje z Progresů, ale na některé přístroje se z Progresů nedosáhne. 
Děkan: Pokud bude budova B, musíme nepochybně počítat se spoluúčastí fakulty v desítkách milionů, ale pokud půjde o konkrétní přístroj, lze o nákupu uvažovat, pokud na něm bude pracovat více pracovišť a ti kdo na něm budou pracovat jsou výzkumně potentní, pak to bude produktivní investice, o které se bude uvažovat.

Hlasování: 20 – 0 – 1 

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. d) Statutu 3. LF UK schvaluje Zprávu o hospodaření fakulty v roce 2019, kterou z pověření děkana předložila a prezentovala JUDr. Mužíková.



Ad 6)	 Návrh na zánik uskutečňování doktorských studijních programů – prof. Šlamberová

Materiál k tomuto bodu byl umístěn na stránkách AS k prostudování.
Před rokem jsme převáděli studenty ze starých do nových programů. Staré programy jsou prázdné a dochází k jejich rušení. To probíhá na všech fakultách. 

Diskuze: nebyla

Hlasování: 25 – 0 – 0 

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 3, písm. a) souhlasí s návrhem zániku doktorských studijních programů Biologie a patologie buňky, Experimentální chirurgie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Lékařská biofyzika, Farmakologie a toxikologie, Imunologie, Vývojová a buněčná biologie, Preventivní medicína, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Biochemie a patobiochemie, Mikrobiologie, Neurovědy a Antropologie z důvodu zavedení nových nástupnických programů s obdobným obsahem.



Ad 7)	 Návrh změny podmínek přijímacího řízení 3. LF UK pro akademický rok 2021/22 - studijní program - magisterský navazující Intenzívní péče (už bylo prohlasováno per rollam) – dr. Marx
V posledním únorovém týdnu se zdálo, že nám nenastupují počty uchazečů o navazující magisterské studijní program Intenzivní péče a podstatou návrhu vč. usnesení, který byl hlasován per rollam bylo prodloužení lhůty podávání přihlášek pro tento program do 31.3.



Diskuze: nebyla

Hlasování: 25 – 0 – 0

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e Statutu 3. LF UK souhlasí s prodloužením termínu pro přihlášky na studium magisterského navazujícího studijního programu Intenzivní péče do 31. 3. 2021.





Ad 8)	 Návrh na složení Disciplinární komise 3. LF UK – dr. Marx

Stávající disciplinární komise ukončí svoje funkční období 12. 3. 2021. Během svého funkčního období projednávala řadu kauz, naposledy kauzu s hromadným podváděním u testu z buněčných základů medicíny a v souladu s Disciplinárním řádem UK navrhuje děkan komisi na následující funkční období v podobném složení. 

Diskuze: nebyla

Hlasování: 21 – 0 – 4 

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 3, odst. 2 Disciplinárního řádu UK souhlasí se jmenováním Disciplinární komise 3. LF UK pro funkční období od 13.3.2021 do 12.3.2023 ve složení:



MUDr. David Marx, Ph.D. 

Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 

MUDr. David Lauer 

Filip Otepka 

Kassandra Beltran 

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

Náhradníci:

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

MUDr. Josef Fontana 

Klára Geierová 

Paulo Manuel Sousa Palma



Ad 9)	 Přijímací řízení 2021 – dr. Marx
Dr. Marx předložil přehled počtu přihlášek do jednotlivých oborů. Pokles byl zaznamenán u Všeobecného lékařství v angličtině, kde je to způsobeno momentální nepříznivou epidemiologickou situací, která nepochybně ovlivní i přijímací řízení. Je plánováno 7., 8. a 9. června s tím, že první den bude písemný test. Uvažuje se o snížení počtu otázek a tím vystřídání třech skupin uchazečů místo dvou v Kongresovém centru. Náhradní varianta – využití neděle, částečné přesunutí na fakultu. 

Diskuze: nebyla

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK vzal informace dr. Marxe na vědomí.

Ad 10) Udělení pamětních medailí – prof. Džupa

Prof. Džupa předložil návrh na udělení pamětních medailí k životnímu jubileu:
MUDr. Jan Šturma, CSc., emeritní primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FNKV
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., přednosta Urologické kliniky FNKV

Diskuze: nebyla

Hlasování: 25 – 0 – 1

Závěr: 

Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem a po projednání souhlasí s udělením pamětní medaile 3. LF UK





Různé:


Dr. Lauer - za studentskou komoru navrhl usnesení 

Poděkování výpočetnímu středisku za skvělé provádění práce, na které jsme v této době více než jindy závislí.



Diskuse:
Děkan – poděkoval studentům za tuto iniciativu.



Hlasování: 25 – 0 – 1 



Závěr: 
Akademický senát 3. LF UK velmi děkuje všem zaměstnancům výpočetního střediska 3. LF UK za veškerou práci, kterou odvádí pro chod naší fakulty a to především v této nelehké době, kdy jsme na informačních technologiích závislí více než kdy jindy.





Dr. Marx – informoval o organizaci výuky v následujících dvou týdnech. Přístup na fakultu bude uzavřen. Přístup studentů na studijní odd. – v nutných případech, vždy je tam jeden zaměstnanec.



Diskuse:
doc. Trnka – od kdy to platí?

Děkan – mělo by to platit zatím od pondělí 15. 3. následující dva týdny. Dnes do 17 hodin bude vydáno Opatření děkana s podrobnými informacemi. 





Příští jednání Akademického senátu 3. LF UK se uskuteční v úterý dne 
13. dubna 2021 od 14:30 v zasedacím sále prof. MUDr. Radany Königové/Syllabově posluchárně/přes MS Teams.			



