Zápis z 1. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 11. prosince 2007
v místnosti č. 224 na děkanátě fakulty.

Přítomní: dle prezenční listiny (30 senátorů).
Omluveni: Čábelková, Rosina
Hosté: prof.MUDr.Pavel Haninec, CSc.

Program:
1) Zahájení.
2) Zpráva o průběhu voleb
3) Volba předsedy a místopředsedů senátu
4) Různé

1) Zasedání zahájila předsedkyně Volební komise pro volby do AS 3.LF UK na volební
období 2007 – 2010 MUDr. Marina Maixnerová, CSc. Požádala senátory, nového
senátu, aby se představili.
2) Zpráva o průběhu voleb.
Volby proběhly 5. a 6.11.2007, zúčastnilo se 243 akademických pracovníků a 505
studentů všech studijních programů, t.j. 33,2% členů Akademické obce. Zvoleno bylo 16
akademických pracovníků – 8 z pracovišť klinických a 8 z ostatních pracovišť.
Studentskou komoru senátu tvoří 8 senátorů, vždy dva z každého druhu studia a 8
studentů doplněných dle získaného počtu hlasů. Náhradníci pak postupují podle počtu
hlasů, není nutné dodržovat rozdělení na pracovníky klinické a ostatní.
3)Volba předsedy a místopředsedů senátu.
Přítomní zvolili volební komisi ve složení: předseda: Džupa, členové Pokorná a Havrda.
Elbertová navrhla na funkci předsedy senátu Marxe, Džupa navrhl Mandyse. Mandys
kandidaturu odmítl.
Volba byla tajná. Volební komise rozdala volební lístky a požádala senátory, aby napsali
na volební lístek celé jméno a příjmení voleného senátora.
Po otevření a spočítání lístků volební komise konstatovala , že bylo z 30 volebních lístků
odevzdáno 29 platných hlasů pro Marxe a 1 volební lístek byl prázdný.
Předsedou AS 3.LF pro období 2007 – 2010 byl zvolen MUDr.David Marx, Ph.D.
Marx poděkoval za vyslovenou důvěru a funkci přijal. Ujal za dále dalšího vedení
zasedání senátu.
Studenti navrhli na funkci místopředsedkyně senátu Z.Elbertovou. Volební komise
rozdala 16 volebních lístků a po provedené tajné volbě bylo odevzdáno 15 hlasů pro
Elbertovou a 1 prázný volební lístek.
Místopředsedkyní za studentskou komoru senátu byla zvolena Z.Elbertová.
Volby pokračovaly volbou místopředsedy senátu z akademických pracovníků. Senátoři
navrhli Provazníkovou, Dlouhého a Džupu. Džupa kandidaturu odmítl.
Byla provedena tajná volby. Odevzdáno byl celkem 16 hlasovacích lístků, a to 14 hlasů
získala Provazníková a 4 hlasy Dlouhý.

Místopředsedkyní senátu za akademické pracovníky byla zvolena Provazníková.
3) Různé.
Marx přednesl krátce některé informace pro nové senátory.
a) Vnitřní předpisy fakulty jsou uvedeny na domácích webových stránkách, pokud studenti
budou žádat o podklady v tištěné podobě sekretariát AS je dle možnosti zajistí.
b) Požádal, aby senátoři poskytli sekretariátu AS nutný kontakt.
c) Zasedání senátu se dosud konalo vždy 2. úterý v měsíci ve 14,30 hod. Pokud senátoři
nemají námitky, bylo by vhodné tento termín i nadále dodržovat. V měsíci únoru a v době
letních prázdnin se zasedání nekonají. První pracovní zasedání se bude konat 8. ledna 2008 ve
14,30 hod., druhé až 11.3.2008
d )Senát měl dosud Legislativní komisi, Sociální komisi a Komisi pro výpočetní techniku.
Důležité je, aby byli doplnění členové do Disciplinární komise fakulty i do Komise pro
evaluaci výuky (počet studentů není omezen).
Závěr:. AS 3.LF UK rozhodne o kandidátech do disciplinární komise a evaluační komise
fakulty per rollam na základě návrhů, které navrhovatelé doručí do sekretariátu AS do
20.12.2007. (30-0-0)
Skrutátory byli určeni: Džupa a Jelínek.
e) Elbertová požádala o zveřejnění Protokolu o průběhu voleb do AS 3.LF, včetně získaných
počtů hlasů pro jednotlivé kandidáty.
Závěr: Protokol bude zveřejněn na webu i ve VNS.
f) Zkoušení M II C- probíhá diskuse studentů, na příštím zasedání bude informovat o
výsledku. Marx upozornil, že podklady by měly být rozeslána alespoň týden před zasedáním.

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

Zápis z 2. zasedání AS.3.LF UK, které se konalo dne 8. ledna 2008
v místnosti č.224 na děkanátě fakulty.
Přítomní: Dle prezenční listiny 28 senátorů
Omluveni: Marx, Widimský, Steinert
Neomluven: Keel
Hosté: Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc., JUDr.P.Šustek
Návrh programu:
1) Zahájení.
2) Kontrola zápisu
3) Informace děkana
4) Univerzitní nemocnice
5) Volba komisí
6) Různé
1) Zahájení.
Zasedání zahájila místo nepřítomného Marxe místopředsedkyně senátu Provazníková. Na
úvod informovala přítomné, že JUDr.Šustek, který má hovořit k bodu 4) Univerzitní
nemocnice se může z pracovních důvodů dostavit na jednání AS později. Navrhla, aby
informace o Univerzitních nemocnicí byla zařazena jako poslední bod programu.
Program byl s touto změnou schválen senátem tichým souhlasem.
2) Kontrola zápisu .
Minulé zasedání, které bylo zároveň prvním zasedáním nového senátu bylo věnováno zprávě
o průběhu voleb a volbě předsednictva AS 3.LF UK.
Noví senátoři obdrželi výtisk Statutu 3.LF a podrobnou informaci, kde lze na webových
stránkách fakulty nalézt další vnitřní předpisy . Protokol o výsledku voleb byl zveřejněn.
Studenti doplnili své kontaktní údaje. Bod o komisích je v programu současného zasedání.
Studenti o problematice zkoušení M IIC diskutují, výsledek diskuze předloží komisi pro
výuku a senát budou informovat na některém z dalších zasedání .
Skrutátory byli určeni: Macharáček a Džupa.
Závěr: Zápis z 11.12.2007 byl schválen (28-0-0).
3) Informace děkana.
Za nepřítomného děkana přednesl zprávu proděkan fakulty prof.MUDr.Jiří Horák CSc.
V krátkosti sdělil přítomným některé problémy projednávané kolegiem děkan v poslední
době:
- Nový způsob zasedání VR. Zasedání se bude konat 10.1.08 ve 14,00 hod. v Syllabově
posluchárně. Vstupní přednášku bude mít nový přednosta Ústavu pro lékařskou etiku
Mgr.M.Vácha, Ph.D. Účastnit se mají všichni docenti a profesoři 3.LF UK.Po přednášce bude
pokračovat normální zasedání VR.
- Aktualizace Logbooku. Logbook obsahuje výčet dovedností a znalostí nutných pro
studenty. Přednostové kliniky mají dodat aktuální požadavky na úpravu Logbooku.
- Dedikace publikací- změna anglického názvu fakulty. Publikace pracovníků fakulty musí
být dedikovany správným názvem fakulty v angličtině, a to dle názvu uvedeného v příloze
Statutu UK: Third Faculty of Medicine. Je to zásadní problém při hodnocení publikací
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fakulty. Fakulta provede v této souvislosti výměnu všech svých anglických formulářů i
razítek.
- Termín pro podávání návrhů projektů IGA. IGA vyhlásila termín pro podávání návrhů
na grantové projekty 4.února 2008. 3.LF žádá, aby návrhy byly podány odd. vědy do
24.1.2008.
- Rozšíření prostor fakulty pro výzkum. Vedení fakulty bude řešit situaci s rozdělením
prostor, zatím jsou shromažďovány požadavky z pracovišť s řádným zdůvodněním.
- Využití skříněk ve vstupní hale děkanátu. Vedení fakulty zvažuje využití skříněk.
Studenti skříňky nepoužívají.
- FNKV žádá výpomoc při zajištění mobiliáře v posluchárnách. Fakulta může poskytnout
pouze věci movité, nikoli investičního charakteru.
- Návštěva rektora – hodnocení fakult. Fakultu navštíví dne 5.2.2008 odpoledne rektor
prof.Hampl, DrSc. Bude projednávat s vedením fakulty dosavadní činnost a dlouhodobý
záměr fakulty.
- Ošetření zahraničních studentů ve FNKV. Ošetřování zahraničních studentů zajišťuje na
I. interní klinice MUDr.Tothová, a to v určených hodinách. V případě, že ošetření studentů
bude nutné mimo tuto ordinační dobu, mohou se zahraniční studenti obracet na příjmovou
ambulanci I. interní kliniky.
Rozprava:
V rozpravě požádal Kment o vysvětlení:
a) proč je v termínech pro podávání návrhů grantových projektů IGA vyžadován fakultou
tak časný termín proti požadavku grantové agentury,
b) jaký je název přednášky Mgr.Váchy pro zasedání VR,
c) kdo inicioval umístění skříněk ve vstupní hale děkanátu.
Prof.Horák vysvětlil, že termín pro granty IGA byl fakultou určen s ohledem na nutnost
předem projednat podaných návrhů nejprve v Komisi pro vědu a výzkum; název přednášky
Mgr.Váchy nebyl sdělen; skříňky byly ve vstupní hale instalovány na základě požadavků
studentů – výsledek ankety „spokojenosti studentů“.
Usnesení:
AS 3.LF doporučuje, aby vedení fakulty prodloužilo termín pro předložení návrhů
výzkumných projektů pro Interní grantovou agenturu (IGA) (25-3-0.)
4) Volba komisí.
Odborné komise 3.LF UK
Studenti podali návrh na doplnění nových členů studentské části Disciplinární komise 3.LF
UK:
Kateřina Pokorná
MUDr.Štěpán Jelínek
Scott Keel
Usnesení:
AS 3.LF schválil doplnění členů disciplinární komise 3.LF UK dle návrhu studentské
části senátu (26-0-0)
Do komise pro evaluaci výuky 3.LF UK navrhli studenti tyto zástupce:
Jiří Šedo
Denisa Frajerová
Zuzana Elbertová
Martina Novotná
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Magdalena Tichá
Radoslav Rutkowski
Usnesení:
a)AS 3.LF vzal na vědomí rozšíření komise pro evaluaci výuky o studentské zástupce.
b) Senát pověřil tajemnici senátu, aby informovala kolegium děkana, že studenti
navrhnou vedení fakulty své členy do komisí 3.LF:
pro výuku
zahraniční
pro výpočetní techniku
Pracovní komise AS 3.LF UK
Minulý senát ustanovil tyto stálé pracovní komise : legislativní, sociální, pro výpočetní
techniku a zahraniční. Pracovala pouze komise legislativní, ostatní komise nevyvíjely žádnou
činnost.
Po diskuzi byla pro funkční období 2007 -2010 navržena pouze komise legislativní. Zájem o
práci v této komisi projevili Marx, Havrda, Macharáček a během jednání se přihlásili do
komise Polák a Šeda.
Usnesení:
AS 3.LF UK zřizuje pro funkční období 2007 - 2010 legislativní komisi ve složení:
Marx, Havrda, Kment, Macharáček, Polák, Šeda. (26-2-0)
Zasedání bylo přerušeno krátkou přestávkou.
5) Univerzitní nemocnice.
Na zasedání senátu se dostavil JUDr.Petr Šustek.
Všichni senátoři obdrželi předem písemné materiály (Věcný záměr zákona) k tomuto bodu
jednání.
Dr.Šustek stručně vysvětlil současnou situaci a záměr Ministerstva zdravotnictví, jak zřídit
Univerzitní nemocnice. Mají vzniknout jako akciové společnosti, kde 2/3 akcií bude mít stát a
1/3 Univerzita Karlova. Vznikl by smluvní vztah mezi UK a akciovou společností –
nemocnicí. Změny by předpokládaly zásah do zákon 111/98 Sb. o vysokých školách.
Rozprava.
K Věcnému záměru zákona vznikla rozsáhlá diskuze mezi senátory. Senátoři vyjádřili
vesměs své zamítavé stanovisko k návrhu. Posuzovali negativně nedostatečný vliv vysoké
školy v Univerzitních nemocnicích.
Na závěr senátoři navrhli několik usnesení, o kterých bylo hlasováno odděleně.
Usnesení:
AS 3.LF :
a) považuje Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních
pracovištích (verze z 15.11.2007) za zcela nepřijatelný a podpoří veškeré aktivity
směřující ke zrušení návrhu tohoto věcného záměru. Senát se připojuje ke
stanovisku rektorů Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a
Univerzity Palackého v Olomouci. (27-0-0-),
b) pověřuje děkana fakulty, aby využil všech prostředků k zabránění realizace
Věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních
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pracovištích a aby jednal s vedením ostatních lékařských fakult o společném
postupu. (27-0-0),
c) pověřuje předsednictvo senátu k vyvolání jednání s ostatními akademickými
senáty LF ČR s cílem dohodnout společný postup k zabránění realizace
Věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních
pracovištích (27-0-0).

Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat 11. března 2008 ve 14,30 hod.

Zapsala: Jeníčková
Doc.MUDr.Hana Provazníková, CSc.
místopředsedkyně AS 3.LF UK
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Zápis ze 3. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne
11. března 2008 v místnosti 224 na děkanátě fakulty.
Přítomní: dle presenční listiny: (28 senátorů)
Omluveni: Hornová, Čelko, Šimanovská
Hosté: Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., Doc.MUDr.D.Janovská, CSc.,
Doc.RNDr.E.Samcová, CSc., Pekárková Andrea, Martínek Pavel, Kubica
Oskar, Holovský Adam
Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola zápisu.
3) Informace děkana – v zastoupení
4) Informace ze zasedání AS UK – Grill
5) Dostupnost výukových materiálů v angličtině – Rutkowski
6) Zákon o univerzitních nemocnicích – aktuální stav - Marx
7) Různé (změny v obsazení senátu.
1) Zahájení a schválení programu.
Zasedání senátu zahájil předseda Marx a požádal přítomné senátory o
případné připomínky nebo změny k navrženému programu. Změna
programu nebyla navržena a AS 3.LF schválil program tichým souhlasem.
Skrutátory byli určeni: Grill a Macharáček
2) Kontrola zápisu.
Na doporučení senátu, aby byl prodloužen termín pro podávání návrhů
projektů IGA odpověděl děkan dopisem, že s ohledem na zajištění kvality
návrhů musí tyto projít fakultní komisí pro vědu a výzkum a etickou komisí
a musí být rovněž prověřeny ekonomické požadavky, což je časově náročné.
Zápis byl schválen bez připomínek.
3) Informace děkana.
Za nepřítomného děkana přednesl stručnou informaci prof.MUDr.M.Anděl,
CSc.
4) Informace ze zasedání AS UK.
Informaci přednesl zástupce 3.LF UK v AS UK Grill.
AS volil nové předsednictvo. Předsedou AS UK byl znovu zvolen Prof.RNDr.
Jan Hála, DrSc. a místopředsedou JUDr.Ing. Josef Staša,CSc. Senát dále
projednával návrh rozpočtu UK na r.2008.
Ke stávající finanční situaci výzkumných projektů se vyjádřil prof.Anděl.
Usnesení:
Senát vzal zprávu na vědomí.
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5) Dostupnost výukových materiálů v angličtině.
K problému se vyjádřil senátor Rutkowski. Upozornil na rozdíl mezi
možnostmi získat výukové materiály pro studenty českého a anglického
curricula a žádal o vydání určitých pravidel v tomto směru. Doc.Samcová
odkázala studenty na možnost získat
materiály na intranetu a
místopředsedkyně Elbertová zdůraznila, že informace musí být dány předem.
Usnesení:
AS 3.LF UK v souladu s čl. 10, odst.4 Statutu fakulty žádá děkana
fakulty, aby
a) upozornil vedoucí pracovišť, kde probíhá výuka v angličtině na
nutnost poskytovat studentům výukové materiály také v anglickém
jazyce,
b) požádal vedoucí jednotlivých pracovišť, aby určili pracovníka, který
na daném pracovišti koordinuje výuku v angličtině a zveřejnili jeho
jméno a kontakt,
c) vedení fakulty zajistilo včasné zveřejnění syllabů na intranetu
fakulty,
d) upozornil vedoucí pracovišť na povinnost dodržovat čl.18 Pravidel
pro organizaci studia na 3.LF UK – tedy zveřejnit podmínky pro udělení
zápočtu nejpozději při zahájení výuky. (28-0-0)
6) Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích.
Návrhem, který byl fakultě předán UK se zabývala Legislativní komise
senátu. Text protinávrhu proti návrhu MZČR byl předem také rozeslán
elektronickou poštou senátorům.
Krátkou informaci o současném stavu projednávání návrhu podal Marx.
Havrda přenesl závěry zasedání Legislativní komise. Komise ocenila, že
vedení 3.LF UK podalo nový návrh „právnické osoby“ „sui generis“, který byl
rozeslán prostřednictvím Vedení Asociace děkanů všem děkanům LF.
Komise konstatovala, že návrh zákona předložený MZ ČR je nepřijatelný a
současně doporučila oslovit také Akademické senáty LF ČR, aby se návrhem
zabývaly a podpořily verzi 3.LF UK.
Rozprava:
V rozpravě se senátoři vyjádřili, že nesouhlasí s tím, aby v akciové
společnosti měla univerzita pouze 34% akcií, nesouhlasí také s formou
příspěvkové organizace. Situace by měla být projednána na informativním
setkání – semináři všech LF ČR, který by uspořádala 3.LF UK.
Usnesení:
AS 3.LF UK
- trvá na stanovisku o nereálnosti věcného záměru zákona o
univerzitních nemocnicích jako akciových společnostech, který byl
předložen MZ ČR a o nepřijatelnosti transformací univerzitních
nemocnic podle zákona o privatizaci (viz zasedání 8.1.08),
- podporuje návrh věcného záměru, aby univerzitní nemocnice byla
právnickou osobou „sui generis“,
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-

-

žádá děkana fakulty, aby dále prosazoval tento návrh na jednání
s ostatními děkany LF ČR i na úrovni univerzit,
pověřuje předsednictvo AS 3.LF a senátora Havrdu, aby připravili
text dopisu, kterým by senát 3.LF UK seznámil všechny AS o
současné situaci týkající se věcného záměru a oslovil senátory
ostatních AS LF ČR, aby stanovisko AS 3.LF UK podpořili,
navrhuje zorganizovat seminář k tomuto tématu na půdě 3.LF UK, na
který by byli pozváni zástupci senátů LF ČR. (27-0-0)

Po krátké přestávce v zasedání senátor Havrda přednesl návrh textu dopisu
pro senáty fakult.
Usnesení:
AS 3.LF UK ukládá předsednictvu senátu
- rozeslat všem AS LF ČR schválený text dopisu se zamítavým
vyjádřením senátu 3.LF UK k návrhu věcného záměru MZČR o
univerzitních nemocnicích současně s poslední verzí tohoto návrhu,
- zástupcům AS 3.LF UK v AS UK tlumočit stanovisko senátu fakulty,
- odeslat text dopisu všem AS fakult, aby byl seznámen s iniciativou
AS 3.LF UK celá Akademická obec. (26-0-0)
7) Různé.
Uznání zápočtů.
Senátor Ivák přednesl stížnost studentů v M IIA. Studentka měla splněny
požadované povinnosti, ale nebyla připuštěna ke zkoušce z patologie
vzhledem k tomu, že v systému SIS její zápočet nebyl zaznamenán.
Doc.Janovská vysvětlila, že UK neuznává náš modulový systém. UK zná
pouze „předmět“. SIS je těžko prostupný.
Usnesení:
AS 3.LF
- vyslovil znepokojení s organizací uznávání zápočtů v M IIA,
- žádá vedení fakulty o zajištění nápravy v systému evidence
splněných studijních povinností,
- žádá děkana fakulty o podání informace na příštím zasedání AS 3.LF
UK,
- vyslovil také znepokojení na rigiditu aplikace SIS a žádá děkan
fakulty, aby podpořil požadavek fakulty umožnit aplikaci SIS na
systém výuky 3.LF UK (26-0-0)
Návrh poplatků spojených se studiem 2008/2009
V odpověď na požadavek RUK vypracovala fakulta návrh. Pro výpočet
dodržela fakulta MŠMT určený nový základ pro stanovení poplatků
spojených se studiem. Kolegium děkan schválilo návrh 28.2.08
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Usnesení:
AS 3.LF UK bere předložený návrh poplatků spojených se studiem bez
námitek na vědomí (26-0-0)
Počty přihlášek ke studiu k 8.3.2008
Všeobecné lékařství 1350, Fyzioterapie 389, Veřejné zdravotnictví-prezenční
50, Veřejné zdravotnictví-kombinované 117, Všeobecná sestra-prezenční 77,
Všeobecná sestra-kombinované 300. CCa 150 přihlášek bylo vráceno
k doplnění.
Usnesení:
AS 3.LF vzal informaci na vědomí.
Dohoda o spolupráci 3.LF UK a FNKV
V mediích proběhla informace, že dohoda je připravena k podpisu.
Usnesení:
AS 3.LF UK žádá děkana fakulty, aby senátu předložil aktuální podobu
návrhu smlouvy o spolupráci mezi 3.LF UK a FNKV se všemi přílohami.
25-0-0)
Změny ve FNKV
V souvislosti s očekávanými změnami ve FNKV probíhají nepodložené zprávy,
které by při jejich realizaci znamenaly ohrožení výuky a snížení komfortu
studia na 3.LF a v konečné fázi i snížení počtu učitelů.
Usnesení:
AS 3.LF ukládá předsednictvu,
- aby pozvalo na příští zasedání senátu ředitele FNKV MUDr.Marka
Zemana,
- zajistilo k tomu účelu dostatečný prostor,
- zajistilo předem zaslání podkladových materiálů senátorům.
(25-0-0)
Doplnění komise pro evaluaci výuky.
Návrh podává studentská komora senátu a navrhuje jako novou členku
Komise pro evaluaci výuky studentků Šimůnkovou.
Usnesení:
AS 3.LF UK doporučuje děkanovi fakulty doplnění komise pro evaluaci
výuky o studentku Petru Šimůnkovou . (25-0-0)
Zpráva o činnosti AS 3.LF UK v r.2007.
Zpráva obsahuje informace o činnosti předcházejícího senátu, který končil
volební období 30.11.2007.

MUDr.D.Marx, Ph.D.v.r.
předseda AS 3.LF UK.
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Č.j. 7/3-15/2008 AS 3.LF UK

Zápis ze 4. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 8. dubna
2008 v místnosti 224 na děkanátě fakulty.
Přítomní: dle presenční listiny (26 senátorů)
Omluveni: Tvrdek, Polák, Tomášková, Frajerová, Šedo, Šimanovská
Hosté: Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., Prof.MUDr.J.Horák, CSc., Doc.MUDr.D.Janovská, CSc.,
MUDr.A.Doubková, CSc., Ing.J.Mužíková,
Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu.
2) Kontrola zápisu.
3) Informace děkana.
4) Hospodaření 3.LF UK za r.2007.
5) Schválení rozpočtu 3.LF UK na r. 2008.
6) Evaluace výuky za zimní semestr 2007/2008.
7) Výroční zpráva TRIMED
8) Aktuální dlouhodobý záměr 3.LF UK.
9) Různé (změny obsazení senátu).
1) Zahájení a schválení programu.
Úvodem předseda Marx uvítal nového člena studentské části senátu za zahraniční studenty
Kristiana FINGENSGHO, studenta 4.r., který postoupil místo onemocnělého Scotta Keela.
Návrhy na změnu programu přednesly:
1. Místopředsedkyně Elbertová, která požádala, aby výroční zprávy TRIMED a IFMSA
(bod 7) byly projednány až na mimořádném zasedání senátu 29.4.08.
2. Místopředsedkyně Provazníková, která žádala, aby místo vyňatého bodu 7) byla do
programu senátu zařazena „Cena Margaret Bertrand“.
Usnesení:
AS 3.LF souhlasí se změnou programu a odkládá projednání bodu 7) na mimořádné
zasedání 29.4.08 a do tohoto bodu přeřazuje Cenu Margaret Bertrand.
2) Kontrola zápisu.
Úkoly z minulého zápisu byly splněny, k věcnému návrhu zákona o univerzitních
nemocnicích pořádá zvláštní seminář Univerzita Karlova, a to ve středu 23. dubna 2008
v 16,30 hod. v Modré posluchárně na RUK. Zváni jsou i členové kolegií děkanů a členové
senátů LF.
Systém uznávání zápočtů v M IIA (subzápočty) byl uspokojivě vyřešen – vyjde příkaz
děkana.
Dohoda o spolupráci 3.LF UK a FNKV byla podepsána na zasedání VR 3.LF dne 3.8.2008.
Schůzka AS 3.LF UK s ředitelem FNKV MUDr.M.Zemanem, která se bude týkat informací o
chystané restrukturalizaci FNKV se bude konat 29.4.2008 ve 14,30 hod. v Buriánově
posluchárně. Změny plánované ve FNKV mohou ohrozit výuku.
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Senát bude žádat od vedení FNKV písemné podklady. O termínu schůzky hlasoval senát per
rollam a většina senátorů dala přednost datu 29.4.08 před termínem běžného zasedání senátu
v květnu (13.5.08).
2) Informace děkana.
Za nepřítomného děkana podal informaci prof.MUDr.Jiří Horák, CSc.
Fakulta obdržela akreditaci na bakalářský studijní program „Dentální hygienistky“.
15.4.2008 ve 14,00 hod. se bude konat v místnosti 224 na děkanátě fakulty seminář Transfer
poznatků a technologií a ochrana duševního vlastnictví v rámci projektu Inovační podnikání
UK.
Vedení fakulty plánuje 2 informativní schůzky o novém způsobu zkoušení v M IIC (14.4.08
v 15,00 hod.). Komise pro výuku se sejde17.4. ve 14,00 hod.
Usnesení:
AS 3.LF vzal přednesenou zprávu na vědomí. Oceňuje organizování informační schůzky
o zkoušení v M IIC (4.r.) a žádá vedení fakulty, aby zorganizovala po domluvě se
studenty 3.r.ještě další schůzku k této problematice.
3) Hospodaření fakulty v r.2007.
Ve smyslu příslušného ustanovení Statutu 3. LF předložila tajemnice fakulty Zprávu o
hospodaření fakulty v r. 2007. Hospodaření skončilo jako vyrovnané, provozní obrat činil 317
mil. Kč. V kategorii nákladů nejvíce rostly osobní náklady, z výnosů tržby od samoplátců.
Průměrná mzda vzrostla meziročně o 11,7%; v porovnání s rokem 2003 je vyšší o 70%.
Fakulta v roce 2007 zaznamenala pozitivní rozvoj i v majetkové oblasti. Investiční výdaje
činily 41,7 mil. Kč.
Na žádost Elbertové předloží tajemnice v písemné formě AS přehled tvorby a čerpání
stipendijního fondu.
Usnesení:
AS 3.LF UK v souladu s čl. 10, odst.1, písmeno d) Statutu fakulty schválil hospodaření
fakulty za r. 2007 (25-0-0)
4) Schválení rozpočtu 3.LF UK na r.2008.
Ve smyslu příslušného ustanovení Statutu 3. LF předložila tajemnice fakulty návrh
provozního rozpočtu na rok 2008.
V porovnání s rokem 2007 se snižuje dotace na vzdělávací činnost a specifický výzkum. Pro
možnost zachování mzdové úrovně, provádí v současné době vedení fakulty personální
analýzu. Jejím cílem je zaměstnávat optimální počet zaměstnanců na jednotlivých
pracovištích. Na vyžádání děkana předložili přednostové přehledy o výukové a výzkumné
zátěži svých zaměstnanců. Jednání s jednotlivými přednosty nyní probíhají.
Na dotaz Elbertové sdělila tajemnice, že o přiznání dotace na výuku zahraničních studentů,
která v rozepsané dotaci není zahrnuta, je připraveno vedení fakulty požádat RUK.
Usnesení:
AS 3.LF UK v souladu s čl.10, odst.1, písmeno c) Statutu fakulty schválil položkový
provozní rozpočet fakulty na r.2008 ve výši 318 mil. Kč .(25-0-0)
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5) Evaluace výuky za zimní semestr 2007/2008.
Senátoři obdrželi elektronickou poštou předem písemný materiál s grafy. Výsledky ankety
byly projednány na schůzce evaluační komise 31.3.08. Vysvětlující zprávu a prezentaci
přednesla proděkanka Janovská. Stoupá počet vyplněných a odevzdaných dotazníků,
návratnost byla 40%. Plánují se hospitace na výukových pracovištích.
V rozpravě k tématu evaluace byl podán návrh, aby i učitelé mohli posuzovat studenty
(rozdíly v ročnících, nepřítomnost studentů na výuce, student není připraven a pod.) Je nutno
zlepšit také kvalitu projevu pedagoga, a to zavedením kurzů didaktiky.
Usnesení:
AS 3.LF UK :
a) Bere na vědomí zprávu o evaluaci výuky v zimním semestru 2007/2008.
b) Doporučuje vedení fakulty zavést didaktické kurzy pro učitele.
c) Doporučuje rovněž vedení fakulty zavedení jednoduchého systému hodnocení
výuky učiteli.
6) Cena Margaret Bertrand.
Cena byla založena v r.1991 a je každoročně vyplácena nejlepšímu studentovi, který má
prospěch za celé studium do 1,2 a uplatnil se v mimoškolních aktivitách, kterými přispěl
k dobrému jménu fakulty.
Podle místopředsedkyně Provazníkové je letos o 7 kandidátů, kteří se o cenu mohou ucházet.
Usnesení:
AS 3.LF UK vzal na vědomí přednesenou informaci o každoročním udělování ceny
Margaret Bertrand.
Pověřil místopředsedkyni senátu Provazníkovou, vyzvat kandidáty na udělení ceny
Margaret Bertrand :
a) aby jí zaslali popis svých mimoškolních aktivit, a to do dvou týdnů před
zasedáním AS 3.LF UK v květnu 2008,
b) aby se zúčastnili květnového zasedání senátu (26-0-0)
8) Dlouhodobý záměr 3.LF UK a jeho aktualizovaná část na období 2008 – 2010.
Dlouhodobý záměr 3.LF UK byl předjednán na zasedání minulého senátu v červnu 2006.
Proděkan Anděl předkládá aktualizovanou část dlouhodobého záměru fakulty na r.2008-2010.
O návrh předem jednalo kolegium děkana a byl projednán v únoru letošního roku i
s rektorem UK. Text Dlouhodobého záměru i jeho aktualizaci obdrželi senátoři předem
elektronickou poštou.
V krátké rozpravě se senátoři vyjadřovali k některým problémům, fakulta musí být ve
výzkumu efektivnější, měl by se zvážit počet hodin, které musí být pedagogy vyučovány
(školitelé PGS), otázkou je rozdělování finančních prostředků, které obdrží fakulta na
specifický výzkum, investiční podpora pracovišť dle vědeckého výkonu a podpora
kmenových pracovišť fakulty proti pracovištím novým.
Proděkan Anděl projedná některé připomínky na zasedání Komise pro vědu a výzkum.

Usnesení:
AS 3.LF UK:
a) na základě čl.10, odst.1, písmeno h) schvaluje aktualizovaný Dlouhodobý záměr
3.LF UK 2008 – 2010 (23-3-0),

3

b) žádá děkana fakulty, aby nejpozději v dubnu 2009 podal senátu zprávu o plnění
aktualizovaného dlouhodobého záměru fakulty (26-0-0).
9) Různé
Restrukturalizace FNKV.
Na základě usnesení z minulého zasedání senátu a z iniciativy studentské části senátu byl
kontaktován ředitel FNKV MUDr.M.Zeman, aby informoval senát o konkrétních záměrech
plánované restrukturalizace FNKV. Po dohodě zúčastněných AS 3.LF svolává mimořádné
zasedání senátu na den 29.4.2008.
Jarní koncert smíšeného sboru 3.LF UK GAUDIUM PRAGENSE se bude konat k 660.
výročí založení Univerzity Karlovy dne 13.května 2008 v 19,30 hod. ve Velké aule Karolina.

MUDr.David Marx, Ph.D.
předseda AS 3.LF UK
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Č.j. 7/3-20/2008 AS 3.LF UK

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 3.LF UK, které se
konalo dne 29. dubna 2008 v Buriánově posluchárně v budově děkanátu
fakulty.
Přítomní: Senátoři dle prezenční listiny ((26 senátorů)
Omluveni: Džupa, Čelko, Pokorná, Steinert, Tichá, Šimanovská
Hosté:
Za 3.LF UK:
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan
Prof.MUDr.Michal Anděl, CSc., proděkan
Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc., proděkan
Doc.MUDr.Daniela Janovská, proděkanka
Doc.RNDr. Eva Samcová, proděkanka
MUDr.Alena Doubková, proděkanka
Ing.Jana Mužíková, tajemnice fakulty
Za vedení FNKV:
MUDr.Marek Zeman, ředitel
MUDr.Jan Votava, náměstek pro léčebně preventivní péči
Ing. Jana Zirklová, ekonomická náměstkyně
Další pracovníci 3.LF UK, FNKV a studenti dle prezenční listiny (26)
Návrh programu:
1) zahájení a schválení programu.
2) Informace ředitele FNKV – restrukturalizace FNKV.
3) Pravidla pro organizaci studia – novela.
4) Činnost TRIMED a IFMSA.
5) Různé.
Ad 1) Zahájení a schválení programu.
Předseda senátu Marx přivítal přítomné a požádal, aby se senátoři vyjádřili k navrženému programu.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny připomínky, byl program tichým souhlasem schválen.
Skrutátory byli určeni Grill a Šedo.
Ad 2) Informace ředitele FNKV k restrukturalizaci nemocnice.
Ředitel FNKV MUDr.Marek Zeman úvodem poděkoval za pozvání na mimořádné zasedání senátu a
zdůraznil zájem o spolupráci s fakultou.
Restrukturalizace nemocnice je návrh, který ještě nemá definitivní podobu a vedení nemocnice je ochotno
přijímat v tomto směru další podněty.
Ředitel představil své spolupracovníky, kteří se rovněž zasedání senátu účastnili, a to MUDr.J.Votavu a
Ing.J.Zirklovou.
Přítomní obdrželi návrh restrukturalizace FNKV v písemné formě (příloha zápisu) a současně byl
prezentován i s výkladem náměstkem pro preventivní péči MUDr.Votavou.
Podle vedení FNKV je současný stav (kliniky v pavilonech) překonán a je nutné ho postupně opustit
Cílem restrukturalizace je posílení odborné úrovně, zkvalitnění léčebné péče, efektivnější organizace
práce, snížení ekonomické náročnosti a snížení nároků na dopravu.
Vedení nemocnice chce soustředit některá pracoviště.
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Všechny chirurgické obory (kromě oční kliniky) by měly výhledově být umístěny do Pavilonu
chirurgických oborů, a to včetně Kliniky anesteziologie a resuscitace, Kardiocentra a Radiodiagnostické
kliniky (CT, MR).
Vnikl by dále Komplex interních oborů v pavilonech S, S1 a I, kde by byly umístěny I. a II. interní
klinika. V těchto prostorách by byly ještě: Metabolická jednotka, Endoskopie, CT, ERCP, angiolinka ,
Neurochirurgické emergency, Neurologická klinika (JIP a iktová jednotka), Klinika dermatovenerologie a
Klinika rehabilitace.
V pavilonu H budou umístěny: onkologie (lineární urychlovače), hematologie (JIP), Nukleární medicina,
eventuelně následná péče.
V pavilonu M zůstává Klinika dětí a dorostu, přesune se tam ještě Kardiochirurgická klinika.
V pavilonu F bude poliklinická část FNKV.
Předpoklad je, že firma Fresenius se bude podílet na rekonstrukci pavilonu G, kde by bylo umístěno
dialyzační pracoviště.Bude zde prováděna i komplikovaná nefrologická péče.
Změny se budou uskutečňovat postupnými kroky.
Rozprava:
K návrhu se vyjádřili studenti (Elbertová, Martínek) a upozornili, že v projektu není brán v úvahu
nedostatek prostoru pro výuku studentů (posluchárny, chybějí šatny).
Úbytek lůžek na neurologii na úkol lůžek CMP způsobí nedostatek pacientů pro výuku jiné neurologické
péče. To se však týká i jiných oborů.
Proděkan prof.Anděl, CSc. vidí v navržené změně omezení činnosti II. interní kliniky. V návrhu není
brán zřetel na výuku ale ani na výzkum. Řešení výzkumných projektů je zdrojem nemalých finančních
prostředků. V tomto směru neproběhlo žádné jednání.
Pokud jde o výuku, není v posluchárnách žádný časově volný prostor a učí se zde až do pozdních
večerních hodin. Studenti nemají možnost se někde umýt. Není uvažováno o výuce postgraduálních
studentů. Zdá se, že návrh favorizuje chirurgické obory.
V Praze 10 ubylo od 90. let 300 nemocničních lůžek a nastává problém, kam pacienty přesunovat. Pokud
bude uzavřeno 30 dalších lůžek, situace se ještě zhorší.
Prof.Widimský, DrSc. naopak vidí restrukturalizaci FNKV jako klad. Podle jeho názoru je koncepce
zefektivnění péče o CMP velmi dobrá, je rovněž správné spojení nefrologie a přesun kardiochirurgie.
Některé posluchárny dle jeho názoru mají při obsazování výuky studentů rezervy, které by měly být
využity. Šatny jsou v kompetenci přednostů. Výzkum lze personálně zajistit.
Senátor Dlouhý se tázal na časový harmonogram navrhovaného projektu a z jakých zdrojů bude hrazen,
zda plán bude v souladu s koncepcí rozvoje zdravotní péče v Praze a v ČR.
Domnívá se, že změny musí být v kontextu rozvoje zdravotnictví v hlavním městě Praze. Navrhuje
rozšířit pavilon interních oborů. Přístavba k budově S by zvýšila počet interních lůžek.
Senátor Havrda apeloval na konkurence schopnost nemocnice a důležitost komfortu pacienta. Nedovede
si představit v pavilonu G sloučení nefrologie s dialýzou bez JIPu.
K jednotlivým připomínkám se vyjádřil ředitel Zeman.
Marx ukončil rozpravu a závěrem přítomným sdělil, že připomínky k návrhu restrukturalizace FNKV lze
podávat písemně vedení nemocnice.
2

Ad 3) Pravidla pro organizaci studia – novela.
Návrh novely Pravidel pro organizaci studia obdrželi senátoři předem. Změny prezentovala proděkanka
Daniela Janovská a uvedla, že šlo o některé nepřesnosti, opakování některých bodů a některé stylistické
úpravy.
Předmět není nyní vázán na úsek studia (na ročník)
V krátké rozpravě vyjádřili kontroverzní názory Šavrda a Šedo. Prof.Anděl upozornil, že současný systém
dovoluje, že se do 6.r. dostanou studenti, kteří se do 6.r. dostat neměli.
Usnesení:
AS 3.LF UK v souladu s čl. 10, odst.1 Statutu 3.LF UK schvaluje změnu pravidel pro organizaci
studia.( 18-7-0).
Ad 4) Činnost IFMS a TRIMED
Zprávu o činnosti IFMS a prezentaci přednesla Marcela Čechová.
V r. 2007 se IFMS organizovala a zúčastnila různých projektů, např.: Soutěž daruj krev, „Zachraň kdo
můžeš“, „Nemocnice pro medvídky“, „Brýle pro Afriku! Byl pořádán seminář o AIDS aj.
TRIMED má na fakultě významné postavení a děkan studentům za jejich činnost poděkoval.
Studenti rovněž organizují různé akce i ve spolupráci s IFMS. Zprávu o činnosti za minulý rok přednesl
Ivák.
Závěr:
AS 3.LF UK vzal přednesené zprávy o činnosti IFMS a TRIMED za r.2007 na vědomí (23-0-0)
Ad 5) Různé.
-

Koncert smíšeného sboru GAUDIUM PRAGENSE se bude konat 13.5.2008 v Karolinu v 19,30. Je
žádán TRIMED, aby studenti zajistili na závěr.předání květinových darů umělcům.
Elbertová informovala o plánovaných akcích Studentské iniciativy k univerzitním nemocnicím.
Organizace studentů chce upozornit na možné ohrožení výuky při současné koncepci zřídit univerzitní
nemocnice jako akciové společnosti.

Příští zasedání AS 3.LF se bude konat v úterý dne 13.5.2008 ve 14,30 hod.

MUDr.David Marx, Ph.D.
předseda
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Č.j. 7/3- 21/2008 AS 3.LF UK

Zápis z 5. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 13. května 2008 v zasedací
místnosti na děkanátě fakulty.
Přítomní: dle prezenční listiny: (24 senátorů.)
Omluveni: Widimský, Šavrda, Tůma, Tichá, Jelínek, Macharáček, Šimanovská , Novotná
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan; proděkani Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., prof.MUDr.J.Horák,
CSc., MUDr.A.Doubková, CSc.
Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu.
2) Kontrola zápisu.
3) Informace děkana.
4) Dentální hygienistky – podmínky pro přijetí ke studiu.
5) Cena Margaret Bertrand
6) Cena časopisu VESMÍR – příprava
7) Různé
Ad 1) Zahájení a schválení programu.
Po krátkém zahájení a uvítání senátorů předseda senátu požádal o připomínky k navrženému programu.
Elbertová žádala o přidání nového bodu do programu zasedání, a to: Informaci o iniciativě studentů LF
ČR a FF UK k návrhu zřízení Univerzitních nemocnic.
Senát tichým souhlasem schválil návrh programu i s požadovanou změnou.
Ad 2) Kontrola zápisu.
Kontrola zápisu se týkala zasedání z 8.4.2008, zápis z mimořádného zasedání 29.4.nebyl dosud schválen.
Závěr:
Zápis ze zasedání AS 3.LF UK z 8.4. byl schválen 23-0-0)
Ad 3) Informace děkana.
a) Bakalářský studijní program „Dentální hygienistky“ byl akreditační komisí MŠMT schválen.
(dosud však fakulta neobdržela písemnou formu.) První ročník nastoupí ve školním roce 2008 – 2009.
b) Zákon o dalším vzdělávání lékařů - harmonizace s předpisy EU.
Podařilo se prosadit, že lékař v postgraduálním vzděláváním bude „studentem“ a náklady studia bude stát
do určité míry hradit. Půjde cca o 30 tis.Kč ročně , které by šly za studentem. Nový zákon prošel
parlamentem, chybí podpis prezidenta republiky.
c) Úprava výuky fyziologie – petice proti používání pokusných zvířat při výuce. Děkan považuje
problém za zásadní a ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oborů chce systém výuky upravit.
d) Problematika zákona o univerzitních nemocnicích. Bylo vypracováno paragrafové znění zákona a
děkani mohli dát k tomuto znění připomínky do 12.5.t.r. Paragrafové znění nic nezměnilo na záměru
vytvořit z nemocnic akciové společnosti v podobě neziskové. UK by dle návrhu měla pouze 34% akcií.
UK však musí mít nutně vliv na výuku , vědeckou a zdravotnickou činnost. Výuka musí být nadřazena
ostatní činnosti. a fakulty musí být schopny vychovávat nové lékaře v dostatečné kvalitě .
Ministr zdravotnictví Julínek projevil přání hovořit se studentskými zástupci Akademických senátů LF.
e) Restrukturalizace FNKV. Na mimořádném zasedání senátu 29.4.08 byla prezentována představa
vedení nemocnice na restrukturalizaci stávajícího stavu. Návrh komentoval náměstek MUDr.Votava.
Usnesení:
1

AS 3.LFˇ:
- bere na vědomí přednesenou informaci děkana fakulty a vyjadřuje znepokojení nad
nedostatečnou prezentací záměru na restrukturalizaci FNKV,
- žádá děkana 3.LF:
o aby spolu s ředitelem FNKV vedli intenzivní jednání, které by se týkalo zamýšlených
změn ve FNKV,
o aby si od ředitele FNKV vyžádal konkrétní písemný návrh změn struktury FNKV,
o aby o uvedeném jednání průběžně informoval AS 3.LF cestou jeho předsednictva.
(23-1-0)
Ad 4) Dentální hygienistky – podmínky pro přijetí ke studiu.
Senátoři obdrželi předem informaci o bakalářském studiu „Dentální hygienistky“ a přijímacím řízení pro
akademický rok 2008/2009.
Usnesení:
AS 3.LF v souladu s čl. 10, odst.1, písmeno e Statutu fakulty schvaluje podmínky přijímacího řízení
pro bakalářské studium „Dentální hygienistky“ pro akademický rok 2008/2009.
(23-1-0)
Ad 4a) Iniciativa studentů LF ČR a FF UK „STOP univerzitním nemocnicím bez univerzit“.
Studenti všech lékařských fakult v ČR (UK v Praze, Hradci Králové a Plzni, UP v Olomouci) a
Farmaceutické fakulty UK ve své, prohlášení varují veřejnost před změnami, kdy transformace fakultních
nemocnic na akciové společnosti eliminuje vliv universit na nejmenší míru. Tyto změny mohou být
nevratné a zasáhnou do systému výuky nových lékařů i farmaceutů.
V úterý 20.5.08 studenti připravují protestní shromáždění na Albertově. Sbírají rovněž podpisy pod petici,
ve které se podepisují nejen studenti, lékaři, ale celá veřejnost.
K iniciativě studentů se nepřipojila Masarykova univerzita v Brně (měli výhrady textu a obsahu
prohlášení studentů), petici podpořili pouze jednotliví studenti. Je plánováno pokračování akcí studentů.
Usnesení:
AS 3.LF podporuje prohlášení studentů lékařských fakult ČR a Farmaceutické fakulty UK ve věci
protestu proti záměrům zákona o univerzitních nemocnicích. (22-0-0)
Ad 5) Cena Margaret Bertrand.
Místopředsedkyně senátu Provazníková vyzvala jedinou kandidátku, která měla zájem se ucházet o cenu
M.Bertrand a která splňovala prospěchové podmínky, studentku Pleskačovou aby senátu představila své
mimoškolní aktivity, kterými přispěla k dobrému jménu fakulty.
Ostatní dva možní kandidáti studium v tomto roce neukončí a další kandidaturu odmítají pro nedostatek
mimoškolních aktivit.
Usnesení:
AS 3.LF UK souhlasí, aby cena Margaret Bertrand byla v r.2008 udělena studentce Pleskačové (230-0)
Ad 6) Cena časopisu VESMÍR.
Fakulta uděluje každoročně nejlepším 2 studentům z každého ročníku předplatné časopisu vesmír Na
návrh studentské části senátu provádí výběr akademický senát.
Usnesení:
AS 3.LF pověřuje studentskou komoru, aby vybrala studenty, kteří splnili podmínky pro udělení
ceny. (22-0-0)
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ad 7) Různé.
- Dopis proděkana prof.MUDr.M.Anděla, CSc. k návrhu restrukturalizace FNKV.
Prof. Anděl shrnul stručně obsah svého dopisu, který zaslal současně děkanovi fakulty, řediteli nemocnice
a předsedovi Akademického senátu. Dopis obdrželi elektronickou poštou také všichni senátoři.
Čelko upozornil, že jedná také o restrukturalizaci SZÚ. Pokud existuje smlouva o spolupráce, mělo by
vedení fakulta zjistit, jak to situaci 3.LF UK ovlivní.
Závěr:
AS 3.LF UK žádá děkana fakulty, aby informoval senát o výstupu jednání s ředitelem SZÚ.
-„Bílá kniha terciární vzdělávání“. Prof.Horák, proděkan pro rozvoj fakulty upozornil, že jedna
z kapitol se týká samosprávy univerzit v ČR. Ve druhé verzi knihy chystaný návrh prakticky znamená pro
VŠ ztrátu samosprávy (rektor by nebyl volen, byl by zvolen nebo jmenován správní radou).
-Studentské mše. V kapli v budově M (Klinika dětí a dorostu) se budou konat mše, které bude celebrovat
Mgr. M.Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu pro lékařskou etiku, který je současně římskokatolickým
knězem. První mše se bude konat 4.6.2008 v 16,00 hod. a další až v příštím akademickém roce.
- Pověření předsednictva senátu.
Usnesení: AS 3.LF UK pověřuje své předsednictvo, aby vyřizovalo neodkladné záležitost s tím, že
na prvním zasedání po prázdninách bude informovat o svých rozhodnutích senát.
(22-0-0).
- Akreditace programů postgraduálního studia na 3.LF UK. Seznam oborových rad a jejich předsedů,
kteří budou žádat o akreditaci byl projednán na zasedání VR 3.LF. VR schválila materiály předložené
k akreditaci.
Závěr:
AS 3.LF UK vzal informaci bez připomínek na vědomí.
Příští zasedání AS 3.LF se bude konat v úterý asi 9. září nebo 13. října.

MUDr.David Marx, Ph.D. v.r.
předseda
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Č.j. 7/3 – 30/08 AS 3.LF UK

Zápis ze 6. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 8. září 2008
v zasedací místnosti na děkanátě fakulty.
Přítomni: dle prezenční listiny (19 senátorů)
Omluveni: Tvrdek, Polák, Rosina, Ivák, Pokorná, Tomášková, Jelínek, Macharáček,
Frajerová, Novotná, Smržová.
Neomluveni: Steinert, Fingenshov
Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu.
2) Kontrola zápisu.
3) Vyhlášení voleb zástupců 3.LF UK do AS UK
4) Informace děkana a proděkanů.
5) Výuka klinické biochemie.
6) Zkoušení Modulu II C
7) Podmínky přijímacího řízení 2009/2010
8) Různé
Ad 1) Zahájení a schválení programu.
Vzhledem k tomu, že přítomní senátoři neměli k navrženému programu připomínky, byl
program tichým souhlasem schválen.
Ad 2) Kontrola zápisu.
Konkrétní písemný návrh na restrukturalizaci FNKV nebyl vedením nemocnice předložen.
Usnesení:
Zápis byl schválen bez připomínek. (17-0-0)
Skrutátory byli určeni Čelko a Šimanovská.
Ad 3) Vyhlášení voleb zástupců 3.LF UK do AS UK.
Předsednictvo AS UK na základě Volebního a jednacího řádu AS UK vyhlásilo volby na
období 2009 – 2012 na fakultách UK, které jsou pro účely voleb do AS uvedeny v příloze č.3
Statutu Univerzity Karlovy v části III, což je i 3.LF UK.
Volby do AS UK řídí Hlavní volební komis UK, na fakultách se vytvářejí Dílčí volební
komise. Dle volebního řádu pro volby do AS UK se volby konají v listopadu.
Předseda Marx navrhl pro 3.LF UK termín 18. a 19. 11.2008 a hodiny 9 – 15.
Dílčí volební komisi navrhlo předsednictvo senátu po předběžném projednání souhlasu s
navrženými členy:
Akademičtí pracovníci
1. MUDr. Pavel Dlouhý
2. Mgr.Vladimíra Kološtová
3. Mgr.Vladimíra Kvasnicová
4. MUDr.Jan Novák
5. MUDr.Pavel Vychytil
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Studenti:
1. Veronika Kotinová
2. Tereza Bořkovcová
3. Zuzana Elbertová
4. Kateřina Pokorná
5. Magdalena Tichá
Případné změny budou provedeny per rollam.
Z pléna vzešel návrh na úpravu časů pro volby s ohledem na pracovní zatížení některých
lékařů, a to 18.11. od 10 do 17,00 hod. a 19.11.08 od 9, do 15,00 hod.
Usnesení:
AS 3.LF UK v souladu s čl. 1, odst.2 Volebního řádu AS UK stanoví termín konání
voleb zástupců do AS UK na dny 18. a 19. listopadu 2008 a to:
18.11.08 od 10,00 do 17,00 hod.
19.11.08 od 9,00 do 15,00 hod.
Volební místnosti budou v budově děkanátu 3.LF UK, Ruská 87, Praha 10.
AS UK 3.LF UK souhlasí s navrženými členy Dílčí volební komise. (18-0-0)
ad 4) Informace děkana a proděkanů.
Děkan stručně informoval o některých bodech:
a) Rekonstrukce v budově děkanátu. Plánovaná rekonstrukce probíhá dle
harmonogramu a je předpoklad, že bude ukončeno do začátku akademického roku.
b) Úspěšně proběhlo přijímací řízení studentů pro r.2008/2009, dodatečný zápis ještě
bude u bakalářského oboru Fyzioterapie.
c) Restrukturalizace FNKV – po řadě jednání s ředitelem FNKV bylo dohodnuto, že
změny budou pozastaveny. Výjimkou je pracoviště kradiochirurgie, které bude
přemístěno na Kliniku dětí a dorostu. Další změny závisí na schválení rozsáhlého
generelu, který by znamenal vybudování chirurgie, což je ve fázi základních jednání
Závěr:
AS 3.LF UK vzal zprávu děkana na vědomí.
Proděkanka doc.Janovská sdělila, že v letošním roce bylo přihlášeno do magisterského studia
celkem 1.382 uchazečů, k přijímací zkoušce se dostavilo 856 studentů, 320 studentů se
dostalo do druhého kola, přijato bylo 153 studentů, z toho se na 3.LF UK zapsalo 122.
Děkan vypsal doplňkové řízení, takže konečné číslo pro letošní rok je 144 studentů.
O přezkumné řízení požádalo 93 uchazečů, po doplňovacím řízení se počet snížil na 72 (ne
všichni, kdo podali žádost o překum se zapíší).
105 uchazečů bylo přijato bez přijímacího řízení, zapsáno bylo 388 studentů.
V anglickém curriculu není ještě přijímací řízení ukončeno.
Proděkanka Doubková referovala o přijímacím řízení studentů pro bakalářské studijní
programy: Fyzioterapie, Veřejné zdravotnictví a Ošetřovatelství.
2.9.08 se konalo přijímací řízení pro nový bakalářský obor „Dentální hygienistky“. Bylo
přihlášeno 42 uchazečů, přijato bylo 22 studentů.
Tento obor prošel akreditací u Akreditační komise vlády ČR, která v současné době prochází
inovací a členem nové komise byl jmenován prof.MUDr.M.Anděl, CSc.
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Rozprava:
Místopředsedkyně senátu Z.Elbertová upozornila na problém studentů, kteří si stěžují, že na
některých pracovištích nejsou včas zapisovány výsledky studia do studentského informačního
systému (SIS).
Marx sdělil, že proděkan prof.Anděl svým dopisem informoval vedení senátu o jmenování do
funkce v Akreditační komisi vlády ČR.
Usnesení:
AS 3.LF UK vzal na vědomí přednesou informaci děkana a obou proděkanek i
informaci o jmenování prof.Anděla do Akreditační komise vlády ČR a schválil text
blahopřejného dopisu (19-0-0)
Ad 5) Výuka klinické biochemie (doc.Svoboda)
Na způsob výuky klinické biochemie si studenti opakovaně stěžují. Připomínky byly
k závěrečnému testu. Ú. biochemie a patobiochemie vyžaduje správnou odpověď 37 otázek
z 50.
Fakulta si vyžádala k obsahu testu externí stanovisko, které se týkalo formulace otázek
i obtížnosti zadání. Lze konstatovat, že způsob výuky klinické biochemie by se měl změnit.
Rozprava:
K stále opakujícím se problémům se vyjádřil děkan. Pracoviště pro výuku klinické biochemie
by podle jeho názoru mělo být pracovištěm klinickým. Studentům budou nabídnuty varianty
výuky již od akademického roku 1008/2009. Senát fakulty bude informován o dalším.
Dále k situaci ve výuce klinické biochemii hovořili ještě studenti (Šedo a Elbertová).
Usnesení:
AS 3.LF UK vzal informaci na vědomí tichým souhlasem a žádá vedení fakulty o další
zprávu o řešení výuky klinické biochemie na fakultě.
Ad 6) Zkoušení v M IIC.
K tomuto bodu přednesl nejprve informaci děkan.
O problematice zkoušení v M IIC proběhlo již mnoho jednání mezi pedagogy i studenty.
V současné době se sbírají první poznatky.
K 8.9.08 bylo podle statistiky vyzkoušeno v českém curriculu 170 studentů, z toho 70
neuspělo; v anglickém curriculu ze 34 studentů zkoušku udělalo 16 studentů.
Zkouška znamená klinické chápání patologické anatomie i patologické fyziologie. Zkouší se
jeden případ z různých úhlů pohledu., je nutné integrovat patologii do kliniky. Vedení fakulty
bude dělat analýzu celého zkouškového období. Pokud studenti uspějí v této zkoušce, jejich
vědomosti budou na dobré úrovni.
Rozprava:
V rozsáhlé diskuzi se k problému vyjádřili přítomní pedagogové i studenti.
Výhrady:
- náročný způsob zkoušení, nereálný rozsah,
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-

hraniční únosnost pro psychiku studentů, kteří se musejí naučit veliký objem
informací,
pedagogové by měli učit podle kazuistik,
měl by být vytvořen harmonogram jak a kdy situaci řešit, aby se příští rok
neopakovala

Usnesení:
AS 3.LF UK pro proběhlé rozpravě doporučuje vedení fakulty, aby seznámilo
akademickou obec s výsledky zkoušek v M IIC v akademickém roce 2007/2008 a s
možnostmi výuky a zkoušení pro akademický rok 2008/2009 (19-0-0).
Ad 7) Podmínky pro přijímací řízení v akademickém roce 2009/2010.
Návrh podmínek obdrželi senátoři předem. Písemnou připomínku zaslal MUDr.Jan Polák.
Domnívá se, že přijímání vynikajících sportovců a umělců bez přijímacích zkoušek není
relevantní k výkonu zdravotnického povolání.
Rozprava:
Dlouhý navrhoval ponechat v kombinované formě „Veřejného zdravotnictví“ ústní zkoušení
proti písemnému testu. Proděkanka Doubkova zdůvodnila změnu tím, že přijímací řízení pro
bakalářské obory bude probíhat pouze jednokolově.
V textu bodu 4b Veřejné zdravotnictví – forma kombinovaná, se navrhuje v odstavci
Přijímací zkouška v první větě změnit: Je organizována jako jednokolová a zahrnuje písemné
testy z biologie člověka, základů hygieny a epidemiologie“
.
V rozpravě byl dále podán návrh (Elbertová): V čl. 1. Všeobecné lékařství v českém jazyce,
bod 4), „bez přijímací zkoušky bylo možno přijmout pouze 50 nejlépe hodnocených uchazečů
(z toho 25 dle bodu 3a a 25 dle bodu 3b) „.
Bylo hlasováno nejprve o dvou návrzích (MUDr.Poláka a Z.Elbertové) .
Usnesení:
AS 3.LF UK návrh, aby nebyli ke studiu přijímání bez přijímacích zkoušek uchazeči
z řad vynikajících sportovců a umělců zamítl (0-19-0)
Usnesení:
AS.3.LF UK souhlasí, aby bez přijímacích zkoušek 3.LF UK přijala ke studiu
Všeobecného lékařství v českém jazyce pouze 50 uchazečů, a to podle bodu 3b podmínek
pro přijímací řízení 25 a podle bodu 3a 25 uchazečů. (19-0-0).
Usnesení:
AS 3.LF UK souhlasí s pozměněným návrhem Podmínek pro přijímací řízení pro
akademický rok 2009-2010. (19-0-0)
9) Různé.
- Stanovisko UK k Bílé knize terciálního vzdělávání.
Návrh stanoviska Univerzity Karlovy zaslal rektor UK Hampl s tím, že žádá urychleně
připomínky s ohledem na to, že MŠMT žádá do 15.9. stanovisko Univerzity.
Stanovisko UK obsahuje již připomínky 3.LF UK.
Předseda Marx přečetl návrh dopisu rektorovi, ve kterém senát vyjadřuje svoji podporu a
souhlas se stanoviskem UK.
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Usnesení:
AAS 3.LF UK souhlasí se stanoviskem UK k Bílé knize terciálního vzdělávání a pověřuje
sekretariát senátu, aby toto stanovisko odeslal rektorovi.
-Návrh 2.LF UK na změnu názvu fakulty na „Lékařská fakulta Motol“.
Rektor UK žádá do 31.10.2008 stanovisko lékařských fakult UK
K návrhu změn názvů fakult dle místa působení se záporně vyjádřila 1.LF UK.
Usnesení:
AS 3.LF UK vzal informaci na vědomí.
-Počet studentů v kurzech.
Student anglického curricula Rutkowski opět intervenoval ve věci množství studentů
v jednotlivých kurzech. Proděkanka Janovská vysvětlovala, že počet míst pro výuku je
nedostatečný, že se situace průběžně řeší. Je nutné snížit počet studentů nebo zvýšit počet
pedagogů a počet výukových prostor.

Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý 14. října 2008.

MUDr.David Marx, Ph.D.v.r.
předseda AS 3.LF UK
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Č.j. 7/3-34/7 /2008 AS 3.LF UK

Zápis ze 7. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 14. října
2008 v zasedací místnosti na děkanátě
Přítomní: dle prezenční listiny ( 29 senátorů)
Omluveni: Rosina, Gojiš, Jelínek
Hosté:
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc.
Prof.MUDr.J.Horák, CSc.
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc.
Doc.MUDr.D.Janovská, CSc.
MUDr.A. Doubková, CSc.
Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu.
2) Kontrola zápisu.
3) Informace děkana.
4) Rozvrh kurzů v 5. ročníku.
5) Různé.
Ad 1) Zahájení a schválení programu.
Program byl schválen bez připomínek tichým souhlasem. Marx upozornil, že součástí
informace děkana bude také zpráva o evaluaci výuky v letním semestru 2007/2008.
Skrutátory byli určeni: Anette Steinert a Grill.
Ad 2) Kontrola zápisu.
K zápisu ze zasedání senátu v září t.r. měl výhrady Havrda. Navrhuje úpravu usnesení v bodu
6) Zkoušení v M IIC. Žádá zpřesnit usnesení o výhrady:
- Náročný způsob zkoušení:, nereálný rozsah zkoušené látky, z toho plyne snižování
nároků na znalosti studentů v jednotlivých zkoušených oborech.
- Dlouhé zkoušení, velký počet examinátorů a velký počet položených otázek vede
k nepřiměřené zátěži psychiky studentů v průběhu zkoušky a též k velké časové zátěži
učitelů.
- Panuje značná nerovnováha mezi požadovanou hloubkou znalostí v jednotlivých
zkoušených oborech.
- Stávající způsob zkoušení je třeba revidovat.
Usnesení:
AS 3.LF UK schválil zápis ze zasedání 8.9.2008 i s doplňkem usnesení k bodu 6)
Zkoušení MIIC. (30-0-0)
Ad 3) Informace děkana.
-

Výuka klinické biochemie. Bude vypsána paralelní výuka – studenti mají možnost
volby – buď budou absolvovat výuku u doc. Čecháka nebo u prof. Jabora. V případě
převisu poptávky zajistí vedení fakulty zvýšení kapacity..
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-

-

-

Zkoušení v M IIC. Zkoušení M IIC bude hlavním bodem jednání na setkání
Akademické obce 16.10.08, vedení fakulty bude informovat o současném způsobu
zkoušení, o jeho výsledcích a vyslechne také názory Akademické obce.
Univerzitní nemocnice. Univerzita Karlova znovu otevřela problematiku
univerzitních nemocnic. Děkanům a předsedům senátů lékařských fakult byl na poradě
předán univerzitou vypracovaný návrh zákona o univerzitních nemocnicích a
univerzitních zdravotnických pracovištích jako „interní materiál “.Ve středu 15.10.08
projedná vedení UK návrh také s Akademickým senátem a postoupí ho
k připomínkám Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci.
Prezence na seminářích. Studenti si stěžovali, ze je na seminářích zapisována
prezence, ačkoli byl vydán příkaz děkana č.6/2006, že účast na seminář nemá být
kontrolována.
Vedení fakulty znovu upozorní učitele, že platí ustanovení př.6/2006, aby účast
studentů na seminářích nekontrolovali. Pokud tento příkaz nebude dodržen
dojde k sankcím.

Evaluace výuky za letní semestr 2007/2008. (doc. Janovská, dr. Doubková)
Proděkanky informovaly senátory o výsledku evaluace i o jednání evaluační komise.
Po proběhlé rozpravě AS přijal následující usnesení:
Usnesení:
AS 3.LF UK bere na vědomí přednesenou informaci o evaluaci výuky v letním semestru
2007/2008.
Doporučuje:
- zveřejnit výsledky evaluace na fakultě obvyklým způsobem,
- aby vedení fakulty zajistilo u garantů výuky III. cyklu –„ Klinická příprava“
zlepšení systému evaluace a vracení evaluačních dotazníků.(29-0-0)
Ad 4) Rozvrh kurzů v 5.r.
K tomuto bodu se vyjádřil Rutkowski a Steinert. Opakují se problémy s příliš velkými
skupinami studentů . Kurzy se překrývají, jsou tam „převisy“, je více studentů než termínů.
Studenti žádají jmenování osoby, která by výuku koordinovala.
Marx navrhl proděkance, aby iniciovala schůzku a ve spolupráci s MUDr.Kostrhunem a
anglicky mluvícími studenty zmapovala rozsah problému.
Hornová požaduje, aby studijní odd. předem nahlásilo, kolik studentů 5.r. má přijít.
Usnesení:
AS 3.LF žádá vedení fakulty
- aby urychleně svolalo schůzku zástupců anglicky mluvících studentů 5.r.
s MUDr.Kostrhunem a navrhlo řešení kapacitních a koordinačních problémů
v anglickém curriculu,
- aby zvážilo jmenování osoby, odpovědné za formální i věcnou koordinaci
v systému elektronického rozvrhu 5.r. pro anglicky mluvící studenty
- aby zajistilo včasnou aktualizaci seznamu studentů v 5.r.
Ad 5) Různé.
-

Rozšíření a doplnění dílčí volební komise pro volby zástupců 3.LF do AS UK.
Elbertová informovala senát, že studenti navrhují rozšířit volební komisi o tři členky, a
to:
Denisu Priestlovou – 5.r.
Marcelu Čechovou – 4.r.
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Elišku Černovskou– 6.r.
Usnesení:
AS 3.LF UK souhlasí s doplněním dílčí volební komise pro volby zástupců 3.LF
UK do AS UK o výše uvedené studentky. (29-0-0)
- Příprava voleb zástupců do AS UK.
Dílčí volební komise 3.LF UK se sešla 1.10. 2008 a zvolila předsedou dílčí volební
komise MUDr. Pavla Dlouhého, Ph.D.a místopředsedkyní Zuzanu Elbertovou.
- Univerzitní nemocnice.
Marx informoval senát o návrhu UK zákona o Univerzitních nemocnicích (dále jen
UN).
UN by měly být veřejnoprávní korporace. Orgány UN by měly být: ředitel, dozorčí
rada a odborná rada. V případě, že by byly studijní programy akreditovány pro více
fakult téže univerzitní vysoké školy, mohl by rektor určit jednu z fakult jako
„hlavní“ .
- Rezignace člena senátu – MUDr. Davida Macharáčka.
MUDr.D.Macharáček ukončil postgraduální studium a zaslal senátu svoji rezignaci.
Podle počtu získaných hlasů ve volbách postupuje do senátu MUDr.Ondřej Gojiš,
který s členstvím projevil souhlas. V současné době je na zahraniční stáži v Anglii
a vrací se v březnu 2009.
- Evaluace „naruby“ .
Šedo informoval o aktivitě studentů, kteří chtějí mapovat, jak vidí studenti klinickou
výuku na 3.LF UK.
- Zpráva za zasedání AS UK.
Rozpočet na výuku byl snížen o 1 miliardu.
Rada vlády pro vědu a výzkum doznala personální změny, odchází prof.MUDr. Syka,
DrSc. Nově není v Radě zástupce UK. Rovněž nový je předseda Grantové agentury
ČR.
Na půdě MFF UK v tzv. „Profesním domě“ na Malé Straně se konaly bakalářské
promoce 3.LF jako první.
V Praze se bude konat. Evropská studentská konference ve dnech 15. – 19:2.2009.
-

Lékařské informační centrum uskuteční v listopadu a prosinci 2008 v ČR
reprezentativní sociologický výzkum občanů. Nabízejí účast v tomto výzkumu.
Kontakt : Lékařské informační centrum, Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2
(info@help-lic.cz)
T: do 27.10.2008

-

Pozvánka studentské komory AS 3.LF
Elbertová tlumočila pozvánku studentské komory senátu k setkání všech senátorů po
ukončení dnešního zasedání v restauraci Bowling v Továrně .

-

Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO.
Zkušenosti z r.2007, společnost SCIO nabízí osobní schůzku.
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-

Promoce a imatrikulace - simultánní překlad do angličtiny.
V letošním školním roce proběhl úspěšně první simultánní překlad.

AS 3.LF UK vzal přednesené informace na vědomí.

Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat dne 11.11.2008 ve 14,30 hod.

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

Zapsala: Jeníčková
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Č.j.7/3-40/2008 AS 3.LF UK

Zápis z 8. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 9. prosince 2008
v zasedací místnosti na děkanátě.
Přítomní: Dle prezenční listiny 27 senátorů)
Omluveni: Džupa, Kment, Gojiš, Bezděková, Šedo
Hosté:
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc.
Prof.MUDr.J.Horák, CSc.,
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc.,
Doc.MUDr.D.Janovská, CSc.
MUDr.A.Doubková, CSc.
Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu.
2) Kontrola zápisu.
3) Informace o volbách do AS UK
4) Informace děkana
5) Prospěchová stipendia
6) Různé
Ad 1) Zahájení a schválení programu.
Program zasedání byl schválen bez připomínek tichým souhlasem.
Skrutátory byli určeni Grill a Jelínek.
Ad 2) Kontrola zápisu.
Usnesení:
AS 3.LF UK zápis ze 14.10.08 schválil (27-0-0).
Ad 3) Informace o volbách do AS UK.
Zprávu přednesl předseda dílčí volební komise MUDr.Pavel Dlouhý, CSc. Volby se konaly
18.-19.11.2008. Z celkového počtu 467 oprávněných voličů – akademických pracovníků se
zúčastnilo 181, t.j. 38,8%; z celkového počtu voličů – studentů se zúčastnilo 269 studentů, t.j.
14,2%. Nejvíce hlasů získali Grill a Marx. Volební komise neobdržela žádné námitky
k průběhu voleb. Protokol o výsledku voleb byl zaslán hlavní volební komisi a AS UK.
Usnesení:
AS 3.LF UK bere na vědomí přednesenou zprávu o výsledku voleb do AS UK a děkuje
všem členům volební komise.
Ad 4) Informace děkana.
Výjezdní zasedání vedení fakulty a pedagogů k problematice M IIC proběhlo ve dnech 7.
a 8.12.08. Do 31.12 budou zveřejněny výsledky z tohoto jednání. Budou ustaveny dvě
komise:
a) komise, která bude pracovat na kasuistikách a
b) komise, která se bude zabývat návrhem změn v modulu M IIC .
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Pracovní skupina návrh rozpracuje do konkrétních bodů do konce měsíce dubna, kdy se pak
bude konat nové výjezdní zasedání. V obou komisích bude zajištěna účast studentů ( i ročník
kterého to teprve čeká).
Usnesení:
AS 3.LF bere tichým souhlasem přednesenou zprávu na vědomí.
Návrh na nové členy VR 3.LF UK.
Do Vědecké rady fakulty byli navrženi:
1. Prof.MUDr. Robert Gürlich, CSc., přednosta Chirurgické kliniky a
2. Doc.MUDr.František Vyhnánek, CSc.
Senátoři se rozhodli hlasovat aklamací o každém z navržených zvláště .
Usnesení:
A)
AS 3.LF UK v souladu s článkem 10, odst. f) Statutu 3.LF UK schvaluje členství ve VR
3.LF UK prof.MUDr. Roberta Gürlicha, CSc. (27-0-0)
B)
AS 3.LF UK v souladu s článkem 10, odst. f) Statutu 3.LF UK schvaluje členství ve VR
3.LF UK doc.MUDr.Františka Vyhnánka, CSc., CSc. (26-1-0)
Ad 5) Prospěchová stipendia za školní rok 2007/2008.
Na stipendijním fondu 3.LF UK je částka 1 483 000,- Kč, stipendium obdrží 133 studentů,
t.j.celkový vyplacená částka stipendií za šk.r. 2007/2008 bude činit 1 263 500,- Kč.
Usnesení:
AS 3.LF UK souhlasí s návrhem na výplatu prospěchových stipendií na šk.r. 2007/2008
v celkové výši 1 263 500,- Kč.
Ad 5) Různé.
Hospodářský výsledek UK z minulých let – rozdělení.
Podíl fakult UK na dani z příjmu a rozdělování výsledků hospodaření univerzity je rozdělován
podle opatření rektora č.35/2007. Kvestor UK oznámil (dopis č.j. 9878/2008-II ze dne
2.12.2008), že pro 3.LF UK jde o částku 1,667.960,- Kč.
Tajemnice fakulty Ing.Mužíková předložila senátu návrh na rozdělení této částky.
Usnesení:
AS 3.LF UK souhlasí s tím, aby příděl z výsledku hospodaření UK ve výši 1,667.960 Kč
byl převeden v plné výši do fondu odměn (26-0-1)
Akreditace bakalářských oborů.
Informaci o předložení žádostí o akreditaci bakalářských oborů přednesla proděkanka
Doubková: Jsou to bakalářské obory:
Všeobecná sestra – prezenční
Všeobecná sestra – kombinovaný
Veřejné zdravotnictví – prezenční
Fyzioterapie
Závěr: AS 3.LF UK vzal informaci na vědomí.
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„Evaluace naruby“.
Studenti vyvinuli snahu evaluovat klinickou výuku a komplexně hodnotit kurzy.
Reakce studentů byla malá (10 osob), ale byla velmi korektně napsána a anketa musí být t
hodnocena jako velmi užitečná. Podané návrhy jsou realizovatelné.
Přes tajemnici senátu budou výsledky zaslány senátorům.
Zasedání zástupců LF ČR a SR v Piešťanech.
Za AS 3.LF UK se zúčastnil setkání v Piešťanech místo předsedy Marxe Dlouhý Za
studentskou komoru senátu to byla Zuzana Elbertová.
Rada VŠ. 2009 – 2011
Zástupcem 3.LF UK v Radě vysokých škol byl zvolen per rollam na další období opět
Doc.MUDr.Marek Bednář, CSc. (20-0-12)
Návrh studentů anglického curricula.
Nový projekt - Elektronické semináře – chirurgie. Myšlenka je dobrá, ale provedení příliš
drahé.
Příští zasedání AS 3.LF se bude konat 13. ledna 2009 ve 14,30 hod.

MUDr.David Marx, Ph.D.
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Č.j. 7/3-3/2009 AS 3.LF UK

Zápis z 9. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 17. února
2009 v zasedací místnosti na děkanátě.
Přítomní: Dle prezenční listiny (18 senátorů)
Omluveni:Grill,Tvrdek, Widimský, Dlouhý, Ivák, Pokorná, Steinert, Fingenschou, Tichá,
Tomášková, Gojiš, Šedo, Šimanovská (13 senátorů)
Neomluven: Jelínek
Hosté:
Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc., děkan
Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc.
Ing.Jana Mužíková,
MUDr. Azita Gebauerová - ORL
Ad 1) Zahájení a schválení programu.
Úvodem předseda senátu navrhl změnu programu, po bodu 3) Informace děkana zařadit
následně bod 6) Hospodaření 3.LF UK v r. 2008.
Senát změnu programu tichým souhlasem schválil.
Ad 2) Kontrola zápisu.
Poslední zasedání senátu se konalo 9.12.2008. Byla přednesena zpráva o výsledku voleb do
AS UK( 2 noví studentští zástupci), senátoři byli informováni o výjezdním zasedání
k problematice MIIC, vyjádřen souhlas s novými členy VR 3.LF, s návrhem prospěchových
stipendií za r.2007/2008, s rozdělením hospodářského výsledku UK, zvolen byl zástupce do
RVŠ.
Marx poděkoval senátorům, že schválili per rollam pozměněný návrh Pravidel pro organizaci
studia 3.LF UK a vysvětlil, že legislativní komise AS UK měla některé technické a formální
připomínky, návrh Pravidel proto vrátila. Původní, věcně správný návrh, schválený senátem
3.LF UK již v květnu 2008, bylo nutno upravit a předat urychleně senátu UK.
Konečný návrh Pravidel pro organizaci studia pak schválil AS UK na svém zasedání
13.2.2009.
Usnesení:
AS 3.LF UK schválil :
a) zápis z 8.12.2008,
b) upravená Pravidla pro organizaci studia 3.LF . (17-0-0)
Ad 3) Informace děkana.
Bílá kniha terciárního vzdělávání.
Jde o návrh komplexní reformy terciárního vzdělávání v ČR.
Má se změnit řízení vysokých škol i jejich financování. (statuty orgánů UK, posílení
autonomie , pravomoci akademických senátů). Definitivní podoba ještě není uzavřena. Lze
očekávat snížení dotací na studenta a další změny v oblasti vzdělávání a vědy.
Současné ekonomické situaci se musí přizpůsobit i fakulta. Je to jedním z důvodů pro
personální inventury. Bude to také znamenat zvážení výzkumných projektů (finanční
1

spoluúčast fakulty na projektech). Vedení fakulty bude hledat osobní nekázeň, chyby
pracovníků fakulty, kteří na publikacích neuvádějí v dedikaci 3.LFUK, čímž přichází fakulty
o finanční prostředky.
Předseda Asociace děkanů LF prof.Palička, CSc. svolává v příštím týdnu schůzku děkanů LF
do Olomouce. Bude se zabývat otázkami terciárního vzdělávání a otázkami specializačních
oborů, které mají být kompatibilní s obory EU. Návrhy již prošly připomínkami odborných
společností. O výsledcích jednání bude děkan senát informovat.
Rozprava:
Marx.
AS UK na svém předposledním zasedání vyjádřil s obsahem některých návrhů změn v Bílé
knize terciární vzdělávání nespokojenost. Návrh nebyl předem projednán s vysokými školami.
4.2 2009 proběhlo jednání senátů v Hradci Králové, byla přijata Hradecká výzva proti
omezování akademické samosprávy.
Ad 4) Hospodaření 3.LF UK v r.2008.
V předstihu obdrželi senátoři Zprávu o hospodaření fakulty v roce 2008, která rozebírala čtyři
oblasti vývoje ekonomiky :
1. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření
2. Majetek – struktura a vývoj
3. Údržba a zhodnocení nemovitého majetku
4. Fondy – tvorba a čerpání
Rozprava:
V rozpravě odpověděla Ing. Mužíková dotazy senátorů k některým položkám (pokles dotace
na vzdělávání, na specifický výzkum, pohledávky, prostředky sociálního fondu, investiční
prostředky na nákup přístrojů ap.)
Fakulta řeší také otázku neplacení školného u některých zahraničních stidentů..
Usnesení:
Akademický senát 3.LF UK v souladu s čl.10, odst.1, písm.d) Statutu:
a) schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2008
b) žádá děkana fakulty, aby na dubnovém zasedání senátu předložil výroční zprávu
o činnosti fakulty (17-0-1).
Ad 5) Modul IIC.
Referát přednesl prof.Horák.
Vytvořené komise pracovaly na změnách kazuistik. Děkan vyhlásil termín pro upravené
kazuistiky do 28.2.2009. Pokud bude kazuistika podána po termínu, nebude již do seznamu
kazuistik zařazena. Ústav patologie vypracoval podstatných 29 bodů score curicullum.
K těmto bodům se váží jednotlivé kazuistiky. Některé kurzy nemají patologickou basi a proto
nemají patologické kazuistiky.
Mandys informoval senát, že studenti si vyžádali, aby zápočet z patologie se zkoušel formou
testu. Předběžně by šlo o 90 otázek, student by měl mít alespoň 2/3 správných odpovědí, aby
uspěli. Bude vypsáno několik termínů pro absolvování testu. Při neúspěchu se student bude
moci přihlásit několikrát, a to až do konce zkouškového období.
Marx upozornil, že podmínky zkoušení musí být známy předem a musí být schváleny
senátem..
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Rozprava:
Na dotaz studentů prof.Horák konstatoval:
- podle nových kaz uistik se bude zkoušet až od května 2009.
- otázky z patologie v jiných kurzech zůstávají.

Usnesení:
AS 3.LF UK:
1) Vzal přednesenou informaci na vědomí a žádá i podání zprávy o MIIC na dalším
zasedání senátu.
2) Žádá Ústav patologie, aby poslal písemný návrh podmínek pro zápočet
z patologie Marxovi nebo tajemnici senátu. Návrh bude projednán na příštím
zasedání senátu.
Ad 6) Návrh změny Statutu 3.LF UK.
Návrh předložil děkan fakulty. Všichni senátoři obdrželi předem písemný materiál.
Statut byl doplněn o některé upřesňující údaje v textu, které se týkají vydaných vnitřních
předpisů děkana.
Usnesení:
1) V souladu s čl.10, odst. 1, písm.b) Statutu senát schvaluje Statut 3.LF UK
s výhradou provedení jazykových korektur a organizačně technických změn .
2) AS 3.LF žádá děkana fakulty,o vydání opatření , kterým se zruší povinnost 6
měsíční čekací lhůty před třetím termínem jednotlivých částí státní rigorózní
zkoušky . (18-0-0)
Ad 7) Různé.
Zpráva o činnosti Akademického senátu 3.LF UK v r. 2008.
Senátoři obdrželi text zprávy předem.
Senát vzal výroční zprávu AS 3.LF UK za r.2008 na vědomí.
Zpráva ze zasedání AS UK
AS UK se sešel na prvém zasedání v novém složení. Bylo zvoleno předsednictvo, předsedou
senátu zůstává prof.RNDr. Jan Hála, DrSc. z MFF UK. Prvním místopředsedou senátu byl
zvolen Mgr. Josef Šlerka z Filozofické fakulty UK.
Výzva k 20. výročí revoluce 1989 v letošním roce.
Senát plánuje uspořádat na fakultě konferenci k tomuto výročí. Kdo má zájem, může se
zapojit do příprav. Vhodné materiály lze předat nebo poslat Marxovi nebo Jeníčkové.
ERASMUS 2009
Čelko informoval, že 26.2. se bude konat setkání se zájemci o výjezd do zahraničí
s ERASMEM. Výběrové řízení bude v dubnu t.r., termín bude oznámen na domácí stránce
fakulty. Nejvhodnější jsou výjezdy pro studenty 5. a 6.r.
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Studenti si stěžovali na doc.Čecháka, který v rozporu s příkazem děkana a usnesením senátu
údajně neumožňuje nahrazení výuky biochemie studentům, kteří vyjíždějí v rámci programu
ERASMUS.
Usnesení:
AS 3.LF UK vzal informaci na vědomí.
Žádá děkana fakulty, aby jednal dále s doc. Čelkem ve věci problémů studentů na
biochemii, kteří si stěžovali na odmítavé stanovisko přednosty ústavu k jejich stáži
v rámci ERASMU.
Předpoklad utlumení výzkumných záměrů
Doc.Rosina tlumočil zprávu z jednání na MŠMT finanční prostředky na VZ budou kráceny
Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý, dne 10. března 2009 od 14,30 hod.

Zapsala: Jeníčková

MUDr.David Marx, Ph.D. v.r.

4

Č.j. 7/3-5/2009 AS 3.LF UK

Zápis
z 10. zasedání AS 3. LF UK, které se konalo dne 10. března 2009 v zasedací
místnosti na děkanátě
Přítomní : dle prezenční listiny (25 senátorů)
Omluveni: Grill, Čelko, Rosina, Widimský, Gojiš, Šedo, Tomášková
Hosté :
Prof. MUDr, Michal Anděl, CSc,
MUDr. Alena Doubková, CSc.
Pavel Špás
Josef Fontana
Návrh programu :
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola zápisu
3. Informace děkana
4. Modul II C
5. Podmínky pro udělení zápočtu z patologie
6. Petice ve věci zpožděných poplatků studentů anglického curricula
7. Různé
Ad 1) Zahájení a schválení programu.
Program byl schválen. Marx informoval o dalším původně neplánovaném bodu programu
č.6, ve věci poplatků studentů anglického curricula.
Skrutátory byli určeni : doc. Džupa a Jelínek.
Ad 2) Kontrola zápisu.
Zápis ze dne 17.2. 2009 byl tichým souhlasem bez připomínek schválen.
Ad 3) Informace děkana.
Děkan doc. Svoboda se omluvil ze zasedání a v jeho zastoupení se dostavil proděkan prof.
Anděl.
Podrobně informoval o hodnocení fakult podle počtu publikací. Vysvětil metodiku
financování na základě výzkumných záměrů a grantů. Za rok 2008 nebylo fakultě uznáno 150
publikačních záznamů. Vše je nyní v šetření u rektora UK. Je nutné, aby všichni správně
označovali své publikace uvedením 3. lékařské fakulty UK.
AS vzal přednesenou informaci na vědomí.
Ad 4) Modul II C
Za omluveného prof. Horáka referoval prof. Anděl.
V úvodu uvedené problematiky promluvil předseda Marx : Na zasedání kolegia děkana 19.2.
2009 bylo domluveno, že budou kasuistiky upravené a umístěné na webu do pátku 6. 3. 2009,
což nebylo dodrženo. Některé byly dodány až 10.3. 2009. Bude nutné zachovávat v této věci
disciplinu.
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Prof. Anděl požádá děkana o odměnu pro členy skupiny, která zajistila vypracování nových
kasuistik.
Usnesení:
Akademický senát 3.LF
a) bere na vědomí přednesenou informaci o průběhu příprav komisí ke zkoušení
Modulu IIC,
b) doporučuje vedení fakulty, aby počet a rozsah kasuistik byl brán jako definitivní
ke dni 6.3.2009 (datum stanoveno v dopise děkana)
c) doporučuje vedení fakulty, aby stylistické a ediční úpravy kasuistik byly
provedeny tak, aby konečná podoba kasuistik byla zveřejněna do 31.3.2009
d) doporučuje, aby pracovní komise pro tvorbu kasuistik pokračovaly nadále
s cílem příprav pro následující akademický rok. (21-0-3)
Samostatně bylo hlasováno o dalším bodu:
e) Akademický senát 3.LF
děkuje pracovištím, která včas dodala a zveřejnila kasuistiky ke zkoušení MIIC a
vyjadřuje znepokojení nad opožděným zveřejněním kasuistik z jiných pracovišť.
(19-0-5 )
Ad 5) Podmínky pro udělení zápočtu z patologie : magisterské studium IV. úsek studia – M
IIC
Prof. Mandys promluvil o podmínkách (všichni obdrželi písemný materiál předem).
1. Účast na praktických cvičeních z patologie v jednotlivých předepsaných kurzech
modulu IIC je povinná. Omluvit lze 20% absenci, ale pouze ze závažných důvodů
(např. nemoc).
2. Úspěšné absolvování testu z patologie na konci kurzů :
Poruchy nervového systému
Dušnost a bolest na hrudníku
GIT a břišní potíže
Nádorová onemocnění
Poruchy reprodukce a vývoje plodu
Poruchy lokomoce
K úspěšnému absolvování textu je třeba správě zodpovědět 70% otázek. Pokud student
nesplní podmínky testu koná opravu formou testu.
Pokud student nesplní podmínky testu ani po 1. opravě, absolvuje ústní přezkoušení u
vedoucího kurzu za patologii.
3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového textu z patologie, zahrnujícího
všechna témata , která byla probrána jak v jednotlivých kurzech Modulu IIC (praktika,
semináře), tak v přednáškách a která jsou souborně uvedena v „základních
problémových okruzích oboru patologie“.
K úspěšnému absolvování textu je nutné správně odpovědět 2/3 otázek.
Testy se budou psát v průběhu zkouškového období, jednotlivé termíny testů budou
vypsány minimálně měsíc předem. Počet studentů píšících test v daném dni není
omezen.
Studenti, kteří nesplní podmínky testu, mohou psát opravný test v kterémkoliv
z následujících termínů. Počet opravných termínů není omezen, studenti mohou
opakovat test v kterémkoliv následujícím termínu až do skončení zkouškového
období.
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Usnesení :
AS v souladu s čl. 6/2 studijního a zkušebního řádu 3. LF UK navrhuje děkanovi fakulty
změnit podmínky podle předloženého materiálu v roce 2008/09 pro zápočtový test
z patologie. (7-12-6) Návrh nebyl přijat.
Ad 6) Petice ve věci zpožděných poplatků studentů anglického curricula
Studenti anglického magisterského studia předložili petici ve věci zpožděných poplatků – viz
příloha zápisu.
Usnesení AS :
a) AS doporučuje děkanovi 3. lékařské fakulty UK svolat jednání se studenty
anglického curricula dotčenými problematikou zpožděných plateb a projednat
s nimi další postup.
b) AS doporučuje děkanovi 3. LF UK, aby do vyjasnění problematiky opožděných
plateb nebylo dotčeným studentů přerušováno ani ukončováno studium.
c) AS žádá o umožnění účasti členů senátu na jednání se studenty anglického
curricula. (24-0-0.)
Ad 7) Různé
Z. Elbertová otevřela diskuzi ve věci projevu předsedy ČLK MUDr. Kubka o ženách
lékařkách. Vyslovila se pro návrh vytvoření stanoviska AS.
Proběhla diskuse na téma feminizace v lékařství, o problému ve FNKV, kde není snaha
vycházet vstříc mladým ženám lékařkám.
Usnesení :
Předsednictvo AS do příštího zasedání zajistí přesné znění projevu MUDr. Kubka,
event. celý stenozáznam.
Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý 14. 4. 2009.

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

Zapsala : B. Alinčová
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Zápis z 11. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne14.4.2009 v zasedací místnosti na
děkanátě fakulty.
Přítomní: dle presenční listiny ( 20 senátorů)
Omluveni: Havrda, Hornová, Mandys, Polák, Rosina, Tůma, Fingenshou, Tichá,
Bezděková, Elbertová, Novotná
Neomluvena: Steinert
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení a schválení programu
Kontrola zápisu
Informace děkana
Zpráva o činnosti fakulty za r.2008
Rozpočet na r.2009
Evaluace výuky za zimní semestr 2008/09
Modul IIC
Různé

ad 1) Zahájení a schválení programu.
Úvodem předseda Marx uvítal nového člena senátu Hrudku, který postoupil za senátora
Šedu.
Předložený program byl schválen tichým souhlasem.
ad 2) Kontrola zápisu.
Zápis z 10.3.09 byl po upozornění senátorky Elbertové doplněn podle zvukové nahrávky, a
to v usnesení k bodu 4), Modul IIC písmeno e).
Úkol zajistit přesné znění projevu předsedy ČLK MUDr.Kubka byl splněn a znění projevu
lze najít na webových stránkách fakulty.
Skrutátory byli určeni: Džupa a Jelínek.
Usnesení:
Zápis ze zasedání AS 3.LF UK 10.3.09 byl schválen (17-0-0).
ad 3) Informace děkana.
a) Petice ve věci zpoždění plateb poplatků studentů anglického curricula.
Minulé zasedání senátu se zabývalo peticí studentů studujících na 3.LF v angličtině
v souvislosti s opožděním placení poplatků za studium. Opoždění bylo zjištěno u některých
zahraničních studentů při provádění revize splátek.
Děkan vysvětlil podmínky uvedené ve smlouvách, které je nutno dodržovat. Pro lepší
informovanost zahraničních studentů fakulta vytvořila elektronickou informaci na webu,
aby každý zahraniční student mohl průběžně sledovat stav svého účtu. Údaje se budou
měsíčně inovovat. Se studenty jednal o této problematice také právník JUDr.Šustek.
V současné době byly již problémy vyřešeny. Děkan podá informaci v květnu na zasedání
Akademické obce fakulty
Senát vzal informaci na vědomí tichým souhlasem.
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b)Dlouhodobý záměr 3.LF UK.
Na základě usnesení AS 3.LF UK z 8. dubna 2008 podal děkan informaci o plnění
Aktuálního Dlouhodobého záměru fakulty (2008 -1010) za minulý rok.
Zaměstnanecká politika.
•
•
•
•

Byly zrevidovány hodinové výukové zátěže pracovníků fakulty podle
jednotlivých zaměstnaneckých kategorií.
Byly zpracovány výsledky evaluace výuky.
Byly zpracovány výsledky publikační činnosti
Na základě této analýzy po projednání s vedoucími pracovišť byl řešen stav
zaměstnanců a jejich hodnocení. Malé úvazky byly změněny na „dohody“.

Fakulta dosáhla v r. 2008 dobrého hospodářského výsledku a pracovníkům bylo za
r.2008 vyplaceno 15 měsíčních platů..
Výzkum.
Výzkum na fakultě probíhá hlavně ve výzkumných záměrech. Publikační činnost a
počet ohájených disertačních prací byly oproti předcházejícím letům hodnoceny hůře.
Rovněž počet získaných grantů nebyl uspokojivý. Tyto výsledky jsou varující. Důvody
neúspěchů se zabývá proděkan prof.Anděl ve spolupráci s SVI a odd. pro vědu.
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl.10, odstavec 1, písmeno h) schvaluje za rok 2008
zprávu o plnění Dlouhodobého záměru fakulty za r.2008. (20-0-0)
ad 4) Zpráva o činnosti 3.LF UK za r. 2008
Stav zaměstnanců fakulty se postupně zvyšoval. Od r. 2003, kdy fakulta měla fyzický
stav 613 zaměstnanců vzrostl v r.2006 již na 727 zaměstnanců. Po provedené analýze
byl v r.2008 fyzický stav zaměstnanců 679.
Přijímací řízení pro šk.r. 2008/2009 vykázalo nárůst uchazečů o 15,5%. Ve zprávě jsou
graficky znázorněny jednotlivé roky a trend vývoje přihlášených a zapsaných studentů.
Věda a výzkum vykázaly, že počet projektů řešených na fakultě v jednotlivých letech
klesá a neroste ani publikační činnost. Jsou to závažné ukazatele s výhledem na r.2012,
kdy bude fakulta financována pouze podle vědeckého výkonu.
V postgraduálním doktorském studium obhájilo v r.2008 dizertační práci pouze 13
studentů, habilitovali 3 pracovníci fakulty a 1 pracovník externí. Profesorské řízení
proběhlo u dvou pracovníků fakulty.
Mobilita studentů – V rámci programu EASMUS vycestovalo 29 studentů a na fakultu
přijelo ze zahraničí 21 studentů. Za podpory Fondu mobility UK vycestovalo do
zahraničí 46 studentů .
Usnesení:
AS 3.LF UK v souladu s čl.l 10, odstavec 1, písmeno d) schvaluje Výroční zprávu
3.LF UK za r.2008. (20-0-0)
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ad 5) Rozpočet 3.LF UK na r.2009.
Tajemnice fakulty podala senátorům komentář k předloženému provoznímu rozpočtu na
r. 2009 (viz příloha č.1).Proti roku předcházejícímu dochází ke změně především
v těchto položkách:
 zvýšená dotace na granty IGA MZ ČR z důvodu loni nezahajovaných
žádných nových projektů
 zvýšená dotace na granty IGA MZ ČR se na straně nákladů odrazí
v zvýšených výdajích za materiál, nakupované služby a ve vyplacených
spoluúčastech
 již druhým rokem se snižuje základní dotace na vzdělání a specifický
výzkum (i přesto, že byl otevřen nový bakalářský obor). Proti roku 2007
činí snížení v roce 2009 více jak 5,2 mil. Kč.
nutnou podmínkou udržení objemu vyplacených mezd je zvýšení tržeb
z prodeje služeb
 snížení odpisů je způsobeno ukončením odpisové doby finančně
nákladných rozvojových projektu
 snížení ostatních výnosů - důsledek snížení „papírových výnosů“ a nižší
předpokládaná úroveň financování zahraničních grantů
Dále tajemnice seznámila senátory s financováním výzkumných záměrů,
na kterých fakulta spolupracuje nebo je koordinuje.
Usnesení:
AS 3.LF UK v souladu s čl.10, odstavec 1, písmeno c schvaluje rozdělení
finančních prostředků fakulty pro r.2009 (20-0-0).
ad 6) Evaluace výuky za zimní semestr 2008/2009.
Podrobný referát o proběhlé evaluaci výuky přednesla proděkanka doc.Janovská.
Problémem byla opět návratnost evaluačních dotazníků. Nižší byla návratnost u
studentů anglického curricula.
V komentářích se opakují stížnosti na pozdní příchod pedagoga, studenti by chtěli
zapojit do výuky více učitelů, chybí výukové materiály, informace o obsahu testů, vadí
velikost studijních skupin v souvislosti s malou prostorovou kapacitou, na neurologii je
mnoho studentů na jednoho pacienta. Opakuje se také hodnocení kvalitních učitelů.
Kontrolu SISU provedla s velkým nasazením studentka Martina Novotná. Zjistila, že ve
34 předmětech chybí požadavky ke kontrole studia a 16 x nejsou na SISU žádné
informace.
Usnesení:
AS 3.LF UK bere na vědomí přednesenou zprávu o evaluaci výuky v zimním
semestru 2008/2009 a souhlasí se zveřejněním agregovaných informací.
Individuálně lze získat informace v sekretariátě senátu. (20-0-0)
ad 7) Modul IIC.
Jednání o formě zkoušení a další problematice v tomto modulu dále pokračují. Příští
výjezdní zasedání se bude konat 19.4.09 v Milíně. O výsledcích děkan bude senát
informovat. Důležité je, jak bude M II C vypadat i v dalších letech.
Z funkce koordinátora výuky v M IIC děkan odvolal pro nemoc prof.MUDr.J.Horáka,
CSc. Garanci zatím přebírá.
Senát vzal přednesenou informaci o M IIC na vědomí tichým souhlasem.
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ad 8) Různé.
• Příprava na udělení Ceny Margaret Bertrand.
Na květnovém zasedání senát provede výběr studenta, který splní podmínky pro udělení
ceny (studijní průměr za celé studium do 1,2 a mimostudijní aktivity k dobrému jménu
fakulty). Navženi jsou studenti:
Jan Gojda, Dosedělová Eliška, Broulík Ivan a z anglického curricula Olejníková Chira.
Usnesení:
AS.3.LF UK pověřil místopředsedkyni senátu Doc.Provazníkovou, aby na
květnové zasedání pozvala navržené studenty (20-0-0).
Informace za zasedání AS UK přednesl Marx.. Stěžejním bodem bylo
schválení
rozpočtu UK na r.2009. Bylo konstatováno, že jednat o Bíle knize terciárního
vzdělávání je v současné době irelevantní. Návrh nebyl projednán na konferenci
rektorů VŠ. Nejvíce protestují společenskovědní fakulty.
•

• Jarní koncert smíšeného sboru 3.LF UK GAUDIUM PRAGENSE se bude
konat v Karolinu 23.4.2009.
• Příprava oslavy k 20. výročí revoluce v r.1989. Přípravný organizační výbor
vyzývá zájemce z řad studentů i pedagogů, aby se přihlásili ke spolupráci
v sekretariátě senátu (dv.240, děkanát u paní Jeníčkové) do 7.5.2009.
Organizační výbor bude svolán začátkem měsíce května.
Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat 12. 5.2009 .

MUDr.David Marx, Ph.D.v.r.
předseda AS 3.LF UK
Zapsala: Jeníčková
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Zápis ze 12. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne
12. května 2009 v zasedací místnosti děkanátu
fakulty.
Přítomní dle prezenční listiny (25 senátorů).
Omluveni: Kment, Widimský, Steinert, Fingenschou, Jelínek, Gojiš,
Šimanovská
Hosté:
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan 3.LF UK
Prof.MUDr.J.Horák, CSc. proděkan
MUDr.A.Doubková, CSc. proděkanka
Návrh programu :
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola zápisu
3) Informace děkana
4) Cena Margaret Bertrand
5) Zpráva o činnosti IFMSA a TRIMED
6) Různé
ad 1) Zahájení a schválení programu.
Po zahájení zasedání senátoři ze studentské komory navrhli stáhnout
z jednání bod programu 5) Zpráva o činnosti IFMSA a TRIMED a přesunout
ho na zasedání v červnu. Žádají současně o zařazení do dnešního programu
informaci o MIIC.
Na dotaz předsedajícího studentská komora souhlasila, aby informace o
MIIC byla přednesena ve zprávě děkana fakulty.
Závěr:
AS 3.LF UK schválil tichým souhlasem, aby byl bod 5) Zpráva o činnosti
IFMSA a TRIMED z programu dnešního zasedání vypuštěn.
ad 2) Kontrola zápisu.
Předseda senátu krátce prověřil plnění závěrů z minulého zasedání. K zápisu
nebyly z plena vzneseny žádné připomínky.
Zápis ze zasedání 14.4. byl tichým souhlasem schválen.
ad 3) Informace děkana.
Platby poplatků studentů anglického curricula.
Ke dni 30.4.2009 byli všichni studenti anglického curricula informováni o
výši svého nedoplatku nebo o tom, že mají již poplatky uhrazeny, případně
že mají někteří i přeplatek.
K 15.5.09 všichni dlužníci obdrželi mailem zprávu o výši svého nedoplatku.
Každý student má přístup ke svému platebnímu účtu.
Na JUDr.Šustka se dosud se obrátili jen 3 studenti; dva se na jednání
nedostavili, problém nedostatku finančních prostředků jednoho ze studentů
byl vyřešen splátkovým kalendářem.
Nedoplatek nad 1.000,- Kč má 7 studentů, pokud nezaplatí, bude jim
přerušeno studium. U dalších několika studentů jsou nedoplatky menší než

1

1.000,- Kč. 109 studentů správně zaplatilo a 61 mají menší nebo větší
přeplatek. U 1 studenta z 1.ročníku 2007/2008 jsou poplatky nedobytné.
M IIC - informace
Plán pro následující léta je intenzivně zpracováván. Pracovní skupina
stanovila zásadní body. Lze předpokládat další vývoj v M IIC, ne však ve
školním roce 2009/2010. Změny by měly platit až od dalšího školního roku.
FNKV – strategie dalšího vývoje.
Strategie vychází z předpokládaného vývoje mzdové situace, vývoje investic
(přístrojů).
Nemocnice plánuje vybudování areálu chirurgických oborů - „Traumacentra“
v prostorách za současnou budovou S. Areál by měl mít kapacitu 1.800
lůžek. Fakulta prosazuje zabudování prostor pro výuku i zázemí pro
studenty (šatny). Akce by měla začít na podzim tohoto roku.
Senát vzal přednesenou informaci děkana na vědomí.
ad 4) Cena Margaret Betrand.
Podmínky, studijní průměr za předcházející akademický rok do 1,8, splňují 3
studenti: Broulík Ivan, Dosedělová Eliška a Gojda Jan. Dostavili se na
dnešní zasedání senátu, aby senátorům přednesli své mimostudijní aktivity,
kterými přispěli k dobrému jménu fakulty. Výše ceny činí každoročně částku
10 tis.Kč.
Marx požádal senát, zda hodlá hlasovat tajně nebo veřejně.
Usnesení:
Pro veřejné hlasováno bylo 15 senátorů, proti 4.
Skrutátory pro veřejné hlasování byli určeni : Džupa a Hrudka
Kandidáti předstupovali před senát jednotlivě v abecedním pořádku. Senát
posoudil předložené podklady a po krátké rozpravě senátoři hlasovali.
Jan Gojda obdržel 18 hlasů, Eliška Dosedělová 6 hlasů, Ivan Broulík 0 hlasů
Usnesení:
Cenu Margaret Betrand za akademický rok 2008/2009 získal student
Jan Gojda.
ad 5) Různé.
Vystoupení Havrdy k efektivitě výuky :).
Závěr:
AS 3.LF doporučuje získat více podkladů formou ankety mezi pedagogy.
Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý 16. června 2009.

Zapsala: Jeníčková

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

2

Č.j. 7/3 – 16/2009 AS 3.LF UK

Zápis z 13. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 16. června
2009 v Burianově posluchárně
Přítomní: dle prezenční listiny (22 senátorů)
Omluveni: Havrda, Steinert, Fingenschou, Tomášková, Tichá, Gojiš, Hrudka, Frajerová
Šimanovská
Hosté:
Prof.RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor UK
Doc.MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., děkan 3.LF UK
Proděkani: Prof.MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Prof.MUDr.Jiří Horák, CSc.
Doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc.
MUDr.Alena Doubková, CSc.
Prof.RNDr. Eva Samcová, CSc.
Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola zápisu
3) Vystoupení JM rektora UK prof.RNDr.Václava Hampla, DrSc.
4) Informace děkana
5) Vyhlášení voleb děkana fakulty na období 2010-2014
6) Zpráva o činnosti IFMSA a TRIMED
7) Udělení ceny časopisu VESMÍR
8) Různé
ad 1) Zahájení a schválení programu.
Po přivítání pana rektora prof.Hampla předseda senátu přečetl navržený program zasedání a
vyzval přítomné, aby se k návrhu vyjádřili.
Závěr:
Vzhledem k tomu, že senátoři neměli připomínky, byl program schválen tichým
souhlasem.
ad 2) Kontrola zápisu.
K zápisu ze zasedání senátu 12.5.09 nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňky.
Pro hlasování byli určeni skrutátoři: Džupa a Ivák
Usnesení:
Zápis ze zasedání senátu 12.5.09 byl schválen (24-0-0)
ad 3) Vystoupení prof.RNDr.Václava Hampla, DrSc., rektora UK.
Prof. Hampl shrnul stručně výsledky svého čtyřletého působení na univerzitě a představil
náměty, kterými se bude zabývat v případě svého zvolení na další volební období. Podrobné
teze svého programu rektor předal senátorům v tištěné formě a jsou též přílohou tohoto
zápisu.
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Rektor odpověděl také na některé konkrétní dotazy z plena, týkající se univerzitní autonomie,
aktuálního stavu prací na Bílé knize terciárního vzdělávání (do podzimních voleb se nečekají
žádné kroky) a postavení studentů doktorského studia.
Po odchodu rektora UK navrhl Marx senátu následující usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 11, odst. 5 Statutu UK navrhuje prof. RNDr. Václava
Hampla, DrSc. jako kandidáta na rektora UK na funkční období 2010 – 2014
(23-0-1) .
ad 4) Informace děkana.
Přijímací řízení na fakultu pro letošní rok bylo úspěšné. Do ročníku může fakulta přijmout
150 studentů do českého curricula a 60 do anglického curricula. Kvalita studentů byla velmi
dobrá.
Proběhlo jednání o postgraduální vzdělávání lékařů v ČR. 24 měsíců bude výuka obsahovat
„společný kmen“ pro jednotlivé obory.
V otázce Univerzitních nemocnic se dospělo k dohodě, že nejlépe přijatelný návrh byl návrh
UK. Akceptují ho i jiné univerzity. Další jednání by mělo být do měsíce října.
Závěr:
AS 3.LF vzal informaci děkana na vědomí.
ad 5) Vyhlášení volby děkana fakulty na období 2010 – 2014.
Podle Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK část IV, čl.19 volbu kandidáta na funkci
děkana vyhlašuje senát a to tak, aby se konala nejméně 90 dní před uplynutím funkčního
období děkana.
Marx navrhl termín volby kandidáta na zasedání AS 3.LF dne 27. října 2009. Uzávěrka pro
podávání návrhů bude 17. října 2009. Návrh může podat člen Akademického senátu nebo 20
členů akademické obce fakulty na sekretariát senátu.
Usnesení:
AS 3.LF UK:
a) podle § 27, odst.1, písm.g) zákona o vysokých školách, Statutu 3.LF UK čl.15,
odst.7 a čl.19 Volebního a jednacího řádu 3.LF UK vyhlašuje volbu kandidáta na
děkana 3. lékařské fakulty UK pro volební období od 1.2.2010 – 31.1.2014 na
zasedání senátu dne 27. října 2009
b) pověřuje předsednictvo AS 3.LF UK aby zveřejnilo termín a harmonogram volby
způsobem na fakultě obvyklým (22-0-0).
ad 6) Zpráva o činnosti IFMSA a TRIMED.
Zprávy prezentovali předsedkyně IFMSA, studentka Petra Vaňková a předseda TRIMED
Ivák.
Zprávy o činnosti obou studentských organizací byly podpořeny podrobným přehledem
vizuálním. Činnost obou organizací byla velmi úspěšná a podílely se na mnoha prospěšných
akcích kulturních i odborných. Vzájemně úzce spolupracovaly.
Děkan závěrem konstatoval, že naše studentské organizace jsou výjimečné v rámci LF v ČR.
Za jejich práci děkuje oceňuje ji a věří, že v tomto duchu budou pokračovat i nadále.
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Usnesení:
AS 3.LF UK vzal přednesené zprávy IFMSA a TRIMED za r.2008 na vědomí a vyslovil
poděkování za aktivity v minulém roce.
ad 7) Udělení ceny časopisu VESMÍR.
Informaci o podmínkách ceny přednesla místopředsedkyně Elbertová. Přihlásilo se celkem 9
studentů ze všech oborů studia , kteří odpovídali podmínkám pro udělení ceny časopisu
VESMIR.
Všeobecné lékařství:
Fyzioterapie:
Bořkovcová Tereza, 6.r.
Sladká Hana, 3.r.
Fontana Josef, 4.r.
Veverková Helena, 2.r.
Ivák Peter, 4.r.
Vondráková Ivana, 3.r.
Petrůj Adam 2.r.
Smíšek Jan 6.r.
Volnerová Martina, 2.r.
Usnesení:
AS 3.LF UK souhlasí, aby uvedeným studentům byla udělena na návrh studentské části
senátu cena časopisu VESMÍR.
ad7) Různé
Proděkanka Doc.Janovská předložila ke schválení návrh podmínek pro přijímací zkoušky
na fakultu pro akademický rok 20010 – 2011
Senátoři obdrželi na zasedání k tomuto bodu písemný materiál, který je přílohou tohoto
zápisu.
V krátkém komentáři proděkanka sdělila, že podmínky pro přijetí na fakultu v magisterském
studiu (českého i anglického curricula) jsou obdobné, jako v předcházejících dvou letech
(písemný test z fyziky a chemie a v druhém kole osobní pohovor ). Bez přijímacího řízení
může být přijato maximálně 60 studentů, pokud splňují dané podmínky.
Studenti anglického curricula platí za akademický rok 290.000,- Kč.
Proděkanka pro bakalářské obory Doubková upřesnila některé údaje, které se týkaly studia
bakalářů. Přijímací řízení bakalářů je jednokolové a zahrnuje písemné testy.
V krátké rozpravě byly vyjasněny některé připomínky a dotazy senátorů. Byly navrženy dva
pozměňovací návrhy, o kterých senát hlasoval zvláště:
a) Návrh, aby k písemné formě přijímacího řízení u bakalářského studia bylo přidáno
ještě druhé kolo – osobní pohovory s uchazeči.
b) Návrh, aby v části VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ, bod 4. Pořadí uchazečů stanoví
děkan fakulty .... byl upraven maximální počet nejlépe hodnocených uchazečů na 30
(z toho 10 dle bodu 3a a 20 dle bodu 3b).
Hlasování k bodu b) : (4-13-2) Návrh nebyl přijat.
Hlasování k bodu a): (10-10-1) Návrh nebyl přijat
Usnesení:
AS 3.LF na základě hlasování o celém návrhu schválil podmínky pro přijímací řízení na
3.LF pro akademický rok 2010 – 2011 (15-0-2).
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Záměr vytvořit na 3.LF UK Post doc. pozice podal Polák. V návaznosti na projev rektora
Polák upozornil, že lékaři. kteří ukončili postgraduální studium nemají institucionální
možnost stát se asistenty. V zahraničí je tato otázka ošetřena.
Záměr byl podpořen členy akademické obce i senátory.
Usnesení:
AS 3.LF UK vyjadřuje souhlas s předloženým záměrem a žádá senátora Poláka, aby
vypracoval teze na první zasedání senátu v září t.r. Návrh byl přijat tichým souhlasem.
Usnesení:
AS 3.LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin zastupovalo
v neodkladných záležitostech senát.

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

Zapsala Jeníčková
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Č.j. 7/3-34/2009 AS 3.LF UK
Zápis ze 14. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo ve čtvrtek, dne 22. října 2009
v konferenční místnosti děkanátu 3.LF UK.
Přítomní: dle prezenční listiny (25 senátorů)
Omluveni: Čelko, Polák, Hornová, Gojiš, Steinert, Fingenschou
Hosté: Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc.,prof.MUDr.M.Anděl, CSc.,Doc.MUDr.D.Janovská,
CSc., MUDr.A.Doubková, CSc., prof.RNDr.E.Samcová, CSc., MUDr.J.Trnka, Jaroslava
Doubravová
Program :
1) Zahájení a schválení programu.,
2) Představení nových členů senátu.
3) Volba místopředsedy senátu.
4) Kontrola zápisu
5) Seznámení s kandidáty na funkci děkana 3:LF UK
6) Informace děkana
7) Různé
ad 1) Zahájení a schválení programu.
Zasedání zahájil předseda Marx a požádal přítomné senátory, zda nemají připomínky
k programu zasedání.
Vzhledem k tomu, že připomínky nebyly vzneseny, byl program zasedání schválen tichým
souhlasem.
ad 2) Představení nových členů senátu.
Za odstupující senátorku Anette Steinert postoupil do AS 3.LF UK student Pavel Špás, který
se poprvé účastní zasedání senátu. Senát vzal informaci na vědomí.
ad 3) Volba místopředsedy senátu.
Vzhledem k tomu, že bývalá místopředsedkyně AS 3.LF UK MUDr.Z.Elbertová ukončila
v září 2009 studium na fakultě, senát musí zvolit do funkce místopředsedy jiného studenta ze
studentské komory.
Do volební komise pro volbu místopředsedy AS 3.LF UK byli navrženi:
Džupa, Rosina, Jelínek, Šimanovská. Jiný návrh na člena komise nebyl podán. Bylo
navrženo, aby senát hlasoval aklamací, a to o všech členech komise najednou.
Usnesení:
AS 3.LF souhlasí s navrhovanou volební komisí pro volbu místopředsedy AS 3.LF UK a
s volbou aklamací všech členů komise najednou. (22-2-0).
Volební komise zvolí ze svého středu předsedu.
ad 4) Kontrola zápisu.
Poslední zasedání senátu se konalo dne 16.6.2009. Na tomto zasedání vystoupil rektor UK
prof.RNDr.V.Hampl, DrSc., se svým předvolebním projevem.
Byla vyhlášena volba kandidáta na funkci děkana 3.LF UK na volební období 2010 – 2014.
Byly schváleny Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2010-2011.
Předběžný návrh Poláka na vytvoření Post doc. pozice byl přesunut k projednání v prosinci
t.r.
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Zápis byl schválen tichým souhlasem.
Pokračování bodu ad 3)
Předsedou volební komise pro volbu místopředsedy AS 3.LF UK byl zvolen Džupa. Komise
rozdala senátorům studentské části senátu orazítkované prázdné volební lístky a předseda
informoval senátory o správném způsobu tajné volby.
Bylo odevzdáno celkem 11 volebních lístků, z toho 10 lístků pro Petera Iváka, 1 volební lístek
byl neplatný.
Místopředsedou AS 3.LF UK byl zvolen student Peter Ivák.
ad 5) Představení kandidátů
Marx vysvětlil, že dnešní zasedání senátu je předvolební. Seznámil přítomné
s administrativním postupem volebního procesu.
Senát bude vybírat ze dvou navržených kandidátů. Zvolený kandidát by měl obdržet
minimálně 17 kladných hlasů senátorů. Pokud v prvním kole volby nikdo neuspěje, bude se
konat druhé kolo. Před třetím kolem volby proběhne rozprava.
Oznámil, že vlastní volba se bude konat 27.10.09 v zasedací místnosti kolegia děkana.
Navržení kandidáti na funkci děkana jsou:
1. Prof.MUDr.Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky 3.LF UK
2. Prof.MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní – kardiologické kliniky 3.LF
UK.
Oba kandidáti vyjádřili v termínu písemný souhlas s kandidaturou.
K představení kandidátů bylo použito invertované pořadí proti představení kandidátů na
zasedání akademické obce 20.10.2009. První se ujal slova Prof. Anděl a jako druhý
prof.Widimský. Po projevech kandidátů bude zahájena rozprava. Power point nebyl podle
rozhodnutí senátorů využit.
Rozprava:
V zahájené rozpravě byly vzneseny otázky na oba kandidáty současně i na každého z nich
zvláště. Zúčastnili se: Kment, Tůma, Šebková, Provazníková, Ivák, Havrda, Francová,
Rutkowski.
ad 6) Různé.
Dílčí změna Grantového řádu UK.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, byl v tomto směru
informován v termínu AS UK.
- Akademickým senátem UK byl zvolen rektorem UK na období 2010 – 2014 opět
prof.RNDr.Václav Hampl, DrSc.
- Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 byly senátem
schváleny per rollam 29.9.2009.
- 10. jubilejní vánoční koncert 3.LF UK se bude konat ve čtvrtek 17. prosince 2009.
- Výuka klinické biochemie na 3.LF UK, část vede prof. Jabor. Bude se opakovat
evaluace (výuka bude pokračovat ve 2 fázích).
- Volební zasedání se bude konat v úterý 27.10.2009 ve 14,30

Zapsala: Jeníčková

MUDr.David Marx, Ph.D.
předseda AS 3.LF UK
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Zápis z 15. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 27.10.2009
v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK.
Přítomní: dle presenční listiny: 32 senátorů.
Hosté:
doc.MUDr,.B.Svoboda, CSc.
prof.MUDr.M.Anděl, CSc.
prof.MUDr.P.Haninec, CSc.
prof.RNDr.E.Samcová, CSc.
Program:
1) Zahájení a schválení programu, určení skrutátorů
2) Volba členů volební komise pro volbu kandidáta na děkana 3.LF UK
3) Volba kandidáta na děkana 3.LF UK
4) Různé
ad 1) Zahájení a schválení programu, určení skrutátorů.
Předseda senátu uvítal přítomné senátory, určil skrutátory : Džupu a Šimanovskou a požádal o
připomínky k navrženému programu.
Vzhledem k tomu, že nikdo ze senátorů k navrženému programu připomínky neměl, byl
program schválen tichým souhlasem.
Marx představil nového člena senátu Pavla Špáse, který postoupil po rezignaci A.Steinert.
ad 2) Volba členů volební komise pro volbu kandidáta na děkana 3.LF UK.
Marx stručně vysvětlil, jak bude volební komise postupovat, volba se uskuteční v zasedací
místnosti na sekretariátě děkana fakulty, volební komise bude evidovat každého člena senátu,
který obdrží volební lístek, na kterém vyznačí kroužkováním celého jména i titulu kandidáta,
kterého volí. Přesné pokyny, jak bude volba probíhat obdrželi všichni členové písemně. Ke
každému kolu voleb budou připraveny volební lístky jiné barvy.
Návrh volební komise: Dlouhý, Džupa, Rosina, Frajerová, Jelínek, Verner
Usnesení:
AS 3.LF UK zvolil členy Volební komise pro volbu děkana 3.LF UK na volební období
2010 – 2014. (32-0-0)
Předsedou volební komise byl zvolen Dlouhý, který převzal další řízení volebního zasedání.
Navržení kandidáti jsou:
1. Prof.MUDr.Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky
2. Prof.MUDr.Petr Widimský, DrSc., přednosta III: interní-kardiologické kliniky.
Byla zahájen 1. volba. Hlasovalo všech 32 senátorů.
Výsledek : pro prof.MUDr.M.Anděla, CSc.
15 hlasů
pro prof. MUDr.P.Widinmského, DrSc. 15 hlasů
neplatné hlasy
2
1

Vzhledem k tomu, že nikdo z kandidátů nebyl zvolen, volební komise vyhlásila 2. kolo volby
kandidáta na děkana, které skončilo s výsledkem:
pro prof.MUDr.M.Anděla, CSc.
15 hlasů
pro prof.MUDr.P.Widimského,DrSc.
15 hlasů
neplatné hlasy
2
Před 3. koleb volby předseda Marx vyhlásil možnost rozpravy. Senátoři příležitosti nevyužili.
Výsledek 3. kola volby:
pro prof.MUDr.M.Anděla,CSc.
pro prof.MUDr.P.Widimského, DrSc.
neplatné hlasy

15 hlasů
15 hlasů
2

Předseda Marx předal řízení místopředsedkyni senátu doc.Provazníkové.
ad 4 ) Různé.
Tajemnice 3.LF UK Ing.Mužíkové žádá o souhlas senátu s převodem částky 1,225.947,- Kč,
která je výsledkem hospodaření UK z minulých let do fondu odměn.
Usnesení:
AS 3.LF souhlasí, aby výše uvedená částka byla v plné výši převedena do fondu odměn
3.LF UK (31-1-0)
Pokračování bodu 3)
Marx kontaktoval telefonicky JUDr.Ing.J.Stašu, CSc., předsedu legislativní komise AS UK
s dotazem na možný postup v situaci, kdy Volební a jednací řád AS 3.LF UK neupravuje
situaci, kdy v první volbě ke zvolení kandidáta na funkci děkana fakulty nedošlo.
JUDr.Staša doporučil postup per analogiam podle vnitřního předpisu Univerzity Karlovy
v Praze s tím, že tento postup může být v rámci diskuse a hlasování Akademickým senátem
fakulty upraven. Předseda přerušil na 15 min. zasedání a poté seznámil členy senátu se
zněním Volebního a jednacího řádu AS UK, který při volbě kandidáta na funkci rektora
(čl.30. odst.8 Volebního a jednacího řádu AS UK ) stanoví:
„Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu univerzity jediný
navržený, o němž se hlasovalo v daném kole, volba končí. V takovém případě se do jednoho
měsíce uskuteční volba z nově navržených. Nové návrhy je třeba podat do 14 dnů. Nově
navržen nesmí být ten, o kom se hlasovalo při poslední neúspěšné volbě; to neplatí v případě,
že se této volby účastnilo méně než dvě třetiny všech členů senátu.“
K přijetí postupu per analogiam k výše uvedenému ustanovení byla zahájena rozprava.
V průběhu rozpravy byly předneseny dva návrhy:
1) Vypustit ustanovení o tom, že nově navržený kandidát nesmí být ten, o kom se
hlasovalo při poslední volbě (Rosina)
2) Přijmout postup v souladu s čl.30, odst.8 Volebního a jednacího řádu AS UK beze
změny (Špás)
Dále byl vznesen procedurální návrh (Grill) přerušit jednání senátu a pokračovat v jednání za
přítomnosti JUDr. Ing. Staši.

2

O procedurálním návrhu bylo hlasováno bez rozpravy s výsledkem:
pro odložení zasedání 7 hlasů. proti odložení zasedání 15 hlasů, 2 senátoři se hlasování
zdrželi – návrh nebyl přijat.
V rozpravě vystoupili: Rosina, doc.Svoboda, prof.Anděl, Grill, Džupa, Čábelková , Pokorná,
Špás.
Po ukončení rozpravy bylo přistoupeno k hlasování. Jako o prvním v pořadí senát hlasoval o
návrhu č.2 (Špás).
Výsledek hlasování: 17-2-10. Návrh byl přijat.
První návrh se stal nehlasovatelným.
Usnesení:
AS 3.LF UK v souladu s § 27, odst.1, písm. g) zákona č.111/98 Sb., čl.10, odst.1, písm.g)
Statutu 3.LF a s čl.19 Volebního a jednacího řádu AS 3.LF a v souladu s ustanovením čl.
30, odst. 8 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy
v Praze vyhlásil druhou volbu kandidáta na děkana 3.LF UK na den 26. listopadu 2009
Lhůta pro podávání návrhů kandidátů na funkci děkana je do 10. 11. 2009 do 16,00
hodin. Navrženi nemohou být ti, o kterých se hlasovalo při poslední neúspěšné volbě.
Výsledek hlasování (27-0-0)

MUDr. David Marx, PhD. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Zapsala: Jeníčková
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Zápis ze 16. mimořádného zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne
9.11.2009 v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK.
Přítomní: dle prezenční listiny (23 senátorů)
Omluveni: Kment, Čelko, Mandys, Fingenschou, Jelínek, Gojiš, Šimanovská, Špás.
Neomluvena: Šebková
Hosté:
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan
Proděkani: Prof.MUDr.M.Anděl, CSc.
Prof.MUDr.P.Haninec, CSc.
Doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc.
MUDr.A.Doubková, CSc.
Prof.RNDr. E.Samcová, CSc.
JUDr.P.Šustek
Mgr.M.Fleissigová
MUDr.J.Trnka
Doc.MUDr.Z.Vernerová, CSc.
MUDr.J.Patočková, Ph.D.
Prof.MUDr.M.Kršiak, DrSc.
Program:
1) Zahájení a schválení programu.
2) Neúspěšná volba kandidáta na děkana 3.LF UK
3) Různé

ad 1) Zahájení a schválení programu.
Zasedání zahájil předseda AS 3.LF UK Marx. Bylo svoláno na podnět děkana fakulty
doc.MUDr.B.Svobody, CSc.
Marx určil skrutátory: Bezděkovou a Rosinu a předložil plénu návrh programu k vyjádření.
Návrh programu byl schválen tichým souhlasem bez připomínek.

ad 2) Neúspěšná volba kandidáta na děkana 3.LF UK
Děkan požádal za nepřítomnosti předsedy Marxe místopředsedkyni AS 3.LF UK
Provazníkovou dopisem ze dne 2.11.09 o svolání senátu.
Předseda požádal děkana o vysvětlení k tomuto požadavku.
Děkan ocenil, že senát jeho přání vyhověl a sešel se ve zkrácené lhůtě. Situace, která nastala
po neúspěšné volbě kandidáta na funkci děkana fakultu ohrožuje. Na minulém zasedání nebyl
zvolen žádný z kandidátů.
Vzhledem k tomu, že ve Volebním a jednacím řádu fakulty nepamatuje na situaci, která
nastala při 3 kole volby, kdy oba kandidátu měli rovný počet hlasů, byl požádán o stanovisko
předseda legislativní komise AS UK. Doporučil předsednictvu senátu, aby rozhodnutí bylo
vedeno per analogiam podle Volebního a jednacího řádu AS UK, případně by mohl senát
postup upravit. V tomto směru proběhla rozsáhlá rozprava senátorů a byl přijat návrh využít
postup uvedený v čl.30, odst.8 Volebního a jednacího řádu AS UK.

Usnesení senátu o vyhlášení nové volby kandidáta na děkana na den 26.11.09 obsahovalo
odkaz na tento vnitřní předpis UK s tím, že „nemohou být navrženi ti, o kterých se hlasovalo
při poslední neúspěšné volbě“.
Předseda legislativní komise AS UK však dodatečně konstatoval, že toto nemělo být
„usnesením senátu“ ale pouze „doporučením“.
Děkan dospěl k názoru, že je třeba, aby se AS 3.LF s touto otázkou znovu zabýval. Jde o
závažnou věc, která není řešena ani u dalších fakult UK. Doporučuje, aby senát pověřil
děkana připravit návrh změny Volebního a jednacího řádu .
Písemnou námitku proti usnesení za dne 27.10.09., kterou směřoval proti poslední větě, že
„nemohou být navrženi ti, o kterých se hlasovalo při poslední neúspěšné volbě“ odeslal
místopředsedkyni senátu Havrda. Předseda Marx předal Havrdovi slovo.
Ve Volebním a jednacím řádu AS 3.LF není nikde uvedena možnost, aby právo některého
z navrhovaných mohlo být omezeno. Senát fakulty musí vycházet z vlastního Volebního a
jednacího řádu a nikoli z vnitřního předpisu UK, který mluví o zcela jiné situaci. Senát by tím
překročil svoji kompetenci. Podle jeho názoru, není Volební řád AS UK nadřazen Volebnímu
řádu AS 3.LF UK. Oba kandidáti na funkci děkana 3.LF UK, kteří obdrželi stejný počet
hlasů, jsou velmi kvalitní. Domnívá se, že postup senátu by se měl revidovat a usnesení
z 27.10.upravit. Volba kandidáta na děkana by mohla být napadnutelná.
K problému se vyjádřil také JUDr.P.Šustek, který je právníkem fakulty, o problému jednal
s předsedou legislativní komise AS UK. Uznal, že vyjádřený názor na použití vnitřního
předpisu UK nebyl zcela správný. Doporučuje rovněž vypustit v usnesení požadavek převzatý
z Volebního a jednacího řádu AS UK.
Marx konstatoval, že senátorům byla mailem zaslána námitka Havrdy a také text otevřeného
dopisu MUDr.Patočkové s podpisy 19 členů akademické obce. Dopis obsahuje shodně také
námitky k proběhlé volbě kandidáta na děkana 27.10.09.
V krátké rozpravě se k problematice vyjádřili Rosina, Havrda, Dlouhý, Grill, Widimský.
Senátoři vesměs projevili souhlas se změnou usnesení z 27.10.2009.
Marx také souhlasil, aby byl Volební a jednací řád AS 3.LF UK novelizován.
Usnesení:
1) Změna usnesení z 15. zasedání AS 3.LF UK konaného dne 27.10.2009 , bod 3)
Volba kandidáta na děkana 3.LF UK.
AS 3.LF UK mění usnesení přijaté 27.10.2009 takto:
AS 3.LF UK v souladu s § 27, odst.1, písm. g) zákona 111/98 Sb., čl. 10, odst.1,
písm.g) Statutu 3.LF UK as čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK
vyhlásil druhou volbu kandidáta na děkana 3.LF UK na den 26. listopadu 2009.
Lhůta pro podávání návrhů kandidátů na funkci děkana je do 13. listopadu 2009
do 16,00 hod. (22-0-1)
2) AS 3.LF UK žádá děkana fakulty, aby připravil novelu Volebního a jednacího
řádu AS 3.LF UK a aby na prvním zasedání po volbě kandidáta na děkana
předložil senátu návrh této novely. (21-0-2)

ad 3) Různé.
-

Hodnocení průběhu volby kandidáta na děkana fakulty dle názoru Havrdy.
Domnívá se, že průběh voleb byl překotný, neproběhla v senátu rozprava. Senát by
měl svoji práci zlepšit, stát se týmem. Měl by v některých případech jednání přerušit a
hledat řešení, např. diskutovat kdo by mohl být děkanem jaké jsou jeho kvality.
Navrhl, aby navrhovatelé kandidátů zdůvodnili před senátem, proč návrh podali.
K průběhu volby i předcházející předvolební kampani vyjádřili své názory ještě
Pokorná, Widimský, Francová, Ivák, Grill, děkan, Marx, Bezděková.
V rozpravě také zazněla připomínka, aby návrh na kandidáta děkana mohl podat
kdokoli z akademické obce fakulty. Návrh by měl být poslán sekretariátu děkana jako
podnět pro novelu Volebního a jednacího řádu.
Závěrem z rozpravy vznikly dva návrhy:
a) Vyzvat navrhovatele kandidátů na děkana fakulty na volební období 2010 - 2014
k vystoupení na zasedání senátu fakulty.
b) Nevyzvat navrhovatele kandidátů ke zdůvodnění návrhů na zasedání senátu fakulty.
Po několika připomínkách z pléna ( JUDr.Šustek, Dlouhý, Ivák) navrhla Čábelková s ohledem
na pověření děkana, připravit novelizaci Volebního a jednacího řádu,
c) aby se při současné volbě kandidáta na děkana na období 2010 – 2014 již žádné
změny při navrhování kandidátů neřešily.
Závěr:
Senát přijal usnesení, že při navrhování kandidátů na děkana na období 2010 – 2014
nebudou již žádné změny uplatňovány . (18-1-3)
-

Příprava druhé volby kandidáta na děkana 3.LF UK pro volební období 2010 –
2014.
Bylo hlasováno o návrhu na termín zasedání, na kterém by se kandidáti představili a o
hodině začátku volebního zasedání senátu dne 26.11.2009.
a) Návrh zasedání pro představení kandidátů: úterý 24.11.2009 ve 14,30 hod.
Závěr:
AS 3.LF UK souhlasí, aby se zasedání senátu, na kterém se představí
kandidáti na funkci děkana pro volební období 2010 – 2014 konalo 24.11.2009 ve
14,30 hod.( 12-8-2)
b) Volební zasedání AS 3.LF UK - čtvrtek 26.11.2009 ve 14,00 hod.
Závěr:
AS 3.LF UK souhlasí, aby se volební zasedání AS 3.LF UK konalo ve čtvrtek 26.
11.2009 ve 14,00 hod.

-

Očkovací látky proti virové hepatitidě B.
Očkováni mají být studenti prvních ročníků. Mají je provádět praktičtí lékaři, kteří si
musí očkovací látku zajistit a objednat. Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění.

-

Univerzita Karlova žádá prověření všech studentů, kteří ukončili studium
v kratším čase, a to v důsledku situace, která vznikla na Právnické fakultě
Západočeské univerzity v Plzni.
Fakulta musí vytvořit 4 člennou komisi, ve které má být také zástupce AS.
Rosina navrhl Grilla, který proti návrhu neměl námitky.

Závěr:
AS 3.LF UK pověřuje senátora Grilla účastí v komisi pro revizi studijních
dokumentů fakulty. (19-0-1)
MUDr. David Marx, Ph.D.

Zapsala: Jeníčková
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Zápis ze 17. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 24.11.2009
v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK
Přítomní: dle prezenční listiny (23 senátorů)
Omluveni: Džupa, Grill, Kment, Marx, Pokorná, Gojiš, Špás
Neomluveni: Hornová, Jelínek
Hosté:
doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., děkan
prof.MUDr.M.Anděl, CSc.
doc.MUDr. D. Janovská, CSc.
Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu, určení skrutátorů
2) Kontrola zápisu
3) Informace děkana
4) Prospěchová stipendia
5) Volba kandidáta na děkana 3.LF UK – představení
6) Různé
ad 1) Zahájení a schválení programu.
Zasedání zahájila místopředsedkyně senátu Provazníková. Úvodem požádala přítomné o
připomínky k navrženému programu. Vzhledem k tomu, že přítomní k návrhu připomínky
neměli, byl program zasedání schválen tichým souhlasem.
Skrutátory byli určeni: Rosina a Šebková.
ad 2) Kontrola zápisu.
Zápis z 16. mimořádného zasedání senátu ze dne 9.11.2009 nebyl senátorům zatím rozeslán.
Kontrola bude provedena na zasedání 26.11.2009 před volbou kandidáta na děkana.
ad 3) Informace děkana.
Děkan informoval
- o nových variantách týkajících se Univerzitních nemocnic,
- o přidělení finančních prostředků pro výstavbu nového pavilonu ve FNKV,
- o návrhu 2.LF UK na změnu názvu na „Lékařská fakulta Motol“.
K poslednímu bodu vznikla rozprava, ve které bylo konstatováno, že záporné stanovisko
k návrhu 2.LF již mailem vyjádřili senátoři Gojiš, Dlouhý, Hornová a Widimský.
Dlouhý připomenul dlouhé a obtížné diskuze v r.1990 mezi lékařskými fakultami v Praze a
závěrečné rozhodnutí fakulty označit číselně. Děkan upozornil na nutnost dodržet tradice.
Usnesení:
AS 3.LF UK nesouhlasí s návrhem 2.LF UK na změnu názvu fakulty na „Lékařskou
fakultu Motol“ a ukládá svým zástupcům v ASUK, aby stanovisko AS 3.LFUK
vysvětlili. (21-1-0)
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ad 4) Informace doc. Janovské - prospěchová stipendia za školní rok 2008/2009.
Na stipendijním fondu 3.LF UK je částka 1 450 000,- Kč, stipendium ve výši 10 000,-Kč
obdrží 126 studentů, celková vyplacená částka stipendií bude činit 1 260 000,- Kč. Stipendia
budou vyplacena v prosinci 2009.
Rozprava:
Studenti diskutovali vhodnost kriterií pro přidělování prospěchových stipendií. Doc.Janovská
požádala, aby
písemné návrhy na změnu kriterií podali do konce ledna 2010. Děkan
upozornil, že pravidla jsou v rukách senátu.
Usnesení:
V souladu s čl. 4, odst.4 Stipendijního řádu UK souhlasí AS 3.LF UK s návrhem na
výši stipendia za vynikající studijní výsledky předloženým děkanem fakulty. (23-0-0)

ad 5) Představení kandidáta na děkana 3.LF UK.
Na kandidáta na děkana 3.LF UK pro druhou volbu byli navrženi prof. MUDr.Michal Anděl,
CSc. a prof.MUDr.Pavel Kalvach, CSc.
Provazníková přečetla text návrhu na kandidáta na funkci děkana, který podal Widimský a
dopis prof.Kalvacha, ve kterém zdůvodnil své odmítnutí kandidatury.
Prof.Anděl navázal na již dříve přednesené teze, které senátoři obdrželi v písemné formě.
Přihlásil se k některým bodům, které uváděl ve svém volebním vystoupení prof.Widimský.
Zdůraznil, kvality fakulty a nutnost jejího stálého rozvoje..S prof.Widimským došli ke
vzájemné dohodě.
V rozpravě vystoupili: Widimský, Havrda.
Usnesení:
AS 3.LF UK vyslechl vystoupení prof.MUDr.M.Anděla, CSc. kandidáta na funkci
děkana 3.LF UK v Praze pro funkční období 2010-2014.
ad 6) Různé.
Společné zasedání zástupců Akademických senátů lékařských fakult.
Předběžný termín společného zasedání zástupců AS byl stanoven na 22.2.2010 v Praze,
v Modré posluchárně Karolina.
Doc.MUDr.A.Stoklasová, CSc. z LF Hradec Králové požádala senáty LF o připomínky
k navrhovanému programu ( senátoři obdrželi mailem).
Pokud by někdo ze senátorů chtěl program doplnit, návrh je nutné poslat na mailovou adresu
tajemnice AS 3.LF - pí.Jeníčkové (jana.jenickova@lf3.cuni.cz ).
Zapsala: Jeníčková
Doc.MUDr.H.Provazníková, CSc.v.r.
místopředsedkyně AS 3.LF UK
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Zápis z 18. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 26.11.2009
v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK.
Přítomní: dle prezenční listiny ( 30 senátorů)
Omluveni: Kment, Widimský
Hosté:
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc. děkan
Proděkani:
prof.MUDr.M.Anděl, CSc.
Doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc.
MUDr.A.Doubková, CSc.
Prof.RNDr.E,Samcová, CSc.
Mgr.M.Fleissigová
Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu, určení skrutátorů
2) Volba členů volební komise pro 2. volbu kandidáta na děkana 3.LF UK
3) Volba kandidáta na děkana 3.LF UK
4) Různé
ad 1) Zahájení a schválení programu, určení skrutátorů.
Marx přivítal senátora na volebním zasedání. Do programu navrhuje přidat Kontrolu zápisu ze
16. zasedání senátu dne 9.11.2009. Vzhledem k tomu, že nikdo neměl dále připomínky, byl
program zasedání tichým souhlasem schválen.
Skrutátory byli určeni: Gojiš a Hornová.
ad 2) Volby členů volební komise pro 2. volbu kandidáta na děkana 3.LF UK.
Navržení členové volební komise: Dlouhý, Džupa, Frajerová, Rosina, Verner s členstvím ve
volební komisi vyslovili souhlas. Komise si ze svého středu zvolí předsedu, který bude dále
řídit akt volby.
Usnesení:
AS 3.LF UK zvolil volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana 3.LF UK pro
volební období 2010 – 2014 ve složení: Dlouhý, Džupa, Frajerová, Rosina, Verner.(26-0-3)
Volební komise oznámila, že předsedou komise byl zvolen Rosina. Členové komise se
odebrali do volební místnosti v prostoru sekretariátu děkana fakulty, připravené pro tajnou
volbu kandidáta na děkana. Senátoři volili zaškrtnutím celého jména na volebním lístku.
ad 3) Volba kandidáta na funkci děkana 3.LF UK.
V průběhu krátké přestávky během, které senátoři postupně volili, byla provedena kontrola
zápisu z 9.11.2009. Senátoři obdrželi vytištěný text zápisu. Zápis byl schválen tichým
souhlasem.
Po ukončení volby předseda Volební komise Rosina vyhlásil, že volby se zúčastnilo celkem
30 senátorů. Kandidát prof.MUDr.Michal Anděl získal 22 kladných hlasů, 8 hlasů bylo
neplatných.

Prof.Anděl poděkoval těm, kdo mu dali hlas a řekl, že doufá v úspěšnost příštích 4 let, kdy
bude ve funkci.
Usnesení:
AS 3.LF UK v souladu s § 27, odst.1, písm.g) zákona č.111/98 Sb., čl.10, odst.1), písm.g)
Statutu 3.LF UK a v souladu s čl.19 Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK zvolil
kandidátem na funkci děkana fakulty pro období 2010 – 2014 prof.MUDr.M.Anděla.
Pověřuje současně předsedu senátu, aby do 4 pracovních dnů oznámil rektorovi
Univerzity Karlovy výsledek volby kandidáta na funkci děkana a zaslal mu rovněž
protokol o výsledku volby. (30-0-0)
ad 4) Různé.
- Doplnění evaluační komise zástupci studentů.
Ivák přednesl návrh 3 nových členů: Francová Lidmila, Tomášková Martina, Verner
Miroslav.
Závěr:
AS 3.LF UK doporučuje děkanovi fakulty, aby doplnil Komisi pro evaluaci
výuky o členy studentské komory senátu: Francovou L., Tomáškovou M. a
Vernera M. (27-0-2)
- Bezděková v závěru pozvala přítomné na vánoční koncert Collegia Musa
Pragensis, komorního sboru, ve kterém zpívají někteří studenti a absolventi fakulty.
Koncert se bude konat v kostele sv.Klimenta 20.12.2009 v 16,00 hod.

Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý 12. ledna 2010.
MUDr.David Marx, Ph.D.
předseda AS 3.LF UK
Zapsala: Jeníčková

Zápis z 19. zasedání AS3.LF UK, které se konalo dne 12. ledna 2010
v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK.
Přítomní: dle prezenční listina (22 senátorů)
Omluveni: Džupa, Havrda, Tomášková, Gojiš, Hrudka, Frajerová, Šebková,Špás,Šimanovská
Neomluveni: Fingenschou
Hosté:
Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc.
Doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc.
MUDr.Alena Doubková, CSc.
R. Scott Keel
ad 1) Zahájení a schválení programu.
Zasedání zahájil předseda Marx. Vyzval senátory, aby se vyjádřili, zda mají připomínky
k navrženému programu.
Vzhledem k tomu, že nikdo připomínky neměl, byl program schválen tichým souhlasem.
Skrutátory byli určeni: Hornová a Jelínek
ad 2) Kontrola zápisu č. 17. z 24.11.2009 a 18. z 26.11.2009
17. zasedání senátu jednalo o návrhu 2.LF UK o změně názvu, senát vyslovil nesouhlas, byla
schválen návrh prospěchových stipendií, představil se kandidát na děkana fakulty:
prof.MUDr.Michal Anděl, CSc. a závěrem byl senát informován o připravovaném zasedání
zástupců AS LF ČR a SR v Karolinu 22.2.2010.
Zápis byl schválen tichým souhlasem.
18. zasedání senátu bylo zasedání volebním. AS 3.LF UK zvolil kandidátem na děkana 3.LF
UK na funkční období 2010 – 2014 prof.MUDr.Michala Anděla, CSc. Byla doplněna v části
studentské Komise pro evaluaci výuky.).
Zápis byl schválen také tichým souhlasem.
ad 3) Společné zasedání zástupců AS LF ČR a SR.
Koordinátorkou zasedání, které se bude konat 22. února 2010 od 10, 00 v Modré posluchárně
Karolina je doc.MUDr.Alena Stoklasová, CSc. z LF UK Hradec Králové.
Bude jednáno o 3 hlavních tématech, která zajímají všechny fakulty:
a) Reforma specializačního vzdělávání lékařů
b) Terciární vzdělávání (Bílá kniha).
c) Etický kodex učitelů LF.
Účast přislíbili:
MUDr.Markéta Hellerová, nám. pro zdravotní péči MZ
Jana Matesová, nám. ministryně školství.
O vystoupení byl požádán Mgr.M.Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky, 3.LF UK.
AS 3.LF žádá, aby do 15.2.2010 nahlásili na sekretariát senátu (pí.Jeníčková), zda se
zasedání v Karolinu zúčastní. Účast není vázána pouze na senátory!
Závěr: AS 3.LF UK vzal informaci na vědomí.
ad 4) Informace ze zasedání AS UK.
Hlavním bodem byl požadavek 2.LF UK na změnu názvu fakulty, podávaný již opakovaně.
Zasedání se zúčastnil děkan 2.LF UK osobně. Návrh na změnu názvu neprošel.

Dalším bodem byla diskuze o RIVu. Řada publikací byla zpětně zařazena na základě
požadavku rektora.
Závěr: AS 3.LF UK vzal informaci na vědomí.
ad 5) Zpráva o činnosti AS 3.LF UK za r.2009.
Zpráva byla vypracována, ale dosud nebyla senátorům mailem odeslána.
ad 6) Postavení Post.doc.
Návrh vypracoval Polák a krátce informoval o nejdůležitějších bodech svého návrhu:
1) Po úspěšném ukončení PGS trvání studia 2 – 3 roky
2) Zajistit finanční prostředky pro posici.
3) Počet by byl omezen pouze na cca 1 – 2 studenty ročně na základě výběru (výsledky
práce).
K námětu proběhla diskuze, které se zúčastnili: Widimský, Marx, Mandys, děkan Svoboda a
prof.Anděl.
Usnesení:
AS 3.LF UK se seznámil s informací o možnostech projektu pozice „Post doc“ a žádá
vedení fakulty o další informaci na květnovém zasedání. (22-0-0)
ad 7) Různé.
- Informace děkana fakulty doc.Svobody.
a) Očkování studentů.
Děkan jednal s ministryní zdravotnictví o očkování studentů proti pandemické chřipce.
Přislíbila žádost projednat na Radě pro obranu státu. Požadavek byl následně schválen a
studentům mediciny všech fakult bude očkování nabídnuto. Zatím není ještě jasné technické
provedení akce.
b) Úprava volebního a jednacího řádu UK a fakult.
Předpis UK obsahuje omezení práv volitelů. Společně s JUDr.Šustkem připravuje
děkan návrh změn za naši fakultu (musí projít Legislativní komisí).
c) Předání funkce děkana fakulty.
1.2.2010 se uskuteční slavnostní akt předání funkce děkana fakulty pravděpodobně
v odpoledních hodinách. Předpokládá se účast senátu fakulty.
- Zpráva o evaluaci doc.D.Janovská.
Evaluace za letní semestr 2009.
Kolegium děkana rozhodlo o opakování evaluace patobiochemické pracoviště
vzhledem k tomu, že podklady přišly opožděně. Hodnocení klinické biochemie bylo o stupeň
horší než evaluace původní.Některé problémy se objevují stabilně (SIS je problémem
pracoviště, nedoplňují se syllaby). Komise pro evaluaci výuky fakulty navrhuje zveřejnění
výsledků evaluace na intranetu.
Každá lékařská fakulta evaluuje výuku jinak. Měli bychom se pokusit o elektronickou
evaluaci. O problému bude jednáno na schůzce evaluačních komisí LF.
Závěrem poděkovala proděkanka všem členům komise za dosavadní práci.
O výhodách elektronické evaluace přednesl podrobnou informaci senátor Rutkowski.

Usnesení:
AS 3.LF UK doporučuje
a) prověřit zavedení elektronické evaluace výuky na 3.LF UK,
b) zveřejnit výstupy evaluace výuky na uzavřených stránkách fakulty.
(20-0-1)
- Student anglického curricula Scott Keel přednesl připomínky k výuce na 3.LF UK
Jeho hodnocení studia za celých 6 let studia má umožnit pochopení , jak se zahraniční
studenti na fakultě cítí se všemi positivními i negativními známkami. Hodnocení bylo také
kritické se záměrem zlepšení do budoucna.
Po krátké diskuzi bylo přednesené hodnocení vzato na vědomí. Text je přílohou zápisu.
Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat 9. února 2010 ve l4,30 hod. v konferenční
místnosti na děkanátě. Účast je nutná.

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

Zapsala: Jeníčková

Č.j. 7/3 – 7/2010 AS 3.LF UK

Zápis z 20. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 9. února
2010 v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK.
Přítomní: dle prezenční listiny ( 20 senátorů)
Neomluveni: Jelínek
Hosté:
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
Mgr. M.Fleissigová
R.Scott Keel
Doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Program:
1) Zahájení, schválení programu.
2) Kontrola zápisu
3) Hospodaření fakulty v r.2009 a rozpočet na r.2010
4) Informace děkana
5) Návrh nových proděkanů fakulty
6) Schváleno nových členů Vědecké rady fakulty.
7) Společné zasedání AS LF ČR a SR
8) Informace ze zasedání AS UK
9) Různé
ad 1) Zahájení a schválení programu.
Zasedání zahájil předseda senátu Marx, který přivítal novou členku senátu MUDr.Lucii
Hubičkovou- Heringovou, Ph.D., která do senátu postoupila místo odcházející Mgr.
Čábelkové.
Rutkowski přednesl žádost, aby do programu byl zařazen bod týkající se půjček studentů
z USA.
Závěr:
Program byl schválen, včetně navržené změny tichým souhlasem.
ad 2) Kontrola zápisu č.19 z 12.1.2010.
Bod programu 6) Postavení Post-doc. bude řešen na květnovém zasedání senátu. Slavnostní
předání funkce děkana 3.LF UK se uskutečnilo v Karolinu 4.2.2010, úkol ad 7) Různé –
Informace děkana Svobody b) a Evaluace výuky v elektronické podobě pokračují a budou
řešeny novým kolegiem děkana.
ad 3) Hospodaření fakulty v r.2009 a návrh rozpočtu na r.2010.
Senátoři obdrželi materiál v písemné podobě.
Ing.Mužíková podala k jednotlivým položkám podrobné vysvětlení.
Zdůraznila, že ekonomický vývoj fakulty je pozitivní a upozornila na nutnost pokračovat
v nastavených pravidlech hospodaření.
Rozpravy se zúčastnil dotazem Tůma.
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Usnesení:
1) AS 3.LF UK v souladu s čl.10, odstavec 1, písmeno c) Statutu 3.LF UK schválil
rozdělení finančních prostředků fakulty na r.2010 (20-0-0).
2) AS 3.LF UK v souladu s čl. 10, odstavec 1, písmeno d) Statutu 3.LF UK schválil
zprávu o hospodaření za r.2009 (20-0-0)
ad 4) Informace děkana prof.MUDr.Michala Anděla, CSc.
Děkan krátce informoval senát o jednání rozšířeného kolegia rektora, a to o perspektivě
financování fakult v příštích letech. Budou hodnoceny především výsledky vědecké práce,
dotace na studenta bude snížena.
V další části svého vystoupení seznámil senátory s návrhem na proděkany fakulty:
MUDr.David Marx, Ph.D. – proděkan pro výuku a studium
Doc.MUDr.Valér Džupa, CSc- vztahy se zdravotnickými zařízeními
Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc.- rozvoj, specializační vzdělávání
Prof.MUDr.Petr Widimský, DrSc. – věda, akademické postupy
Doc. MUDr.Romana Šlamberová, PhD.- zahraniční vztahy
Závěr:
AS 3.LF UK se vyjádřil dle čl.10, odst. 2, písm. b) Statutu 3.LF UK k návrhu děkana na
proděkany 3.LF UK. K návrhu nových proděkanů fakulty neměl připomínky.
Návrh na členy Vědecké rady 3.LF UK obdrželi senátoři na zasedání písemně . Děkan
zdůvodnil členství některých nově navržených.
Doc. Čelko se dotázal, proč není jmenován do vědecké rady doc.Rosina. Děkan v odpovědi
vysvětlil složitost postavení doc. Rosiny, který je současně děkanem jedné z fakult ČVUT a
pracovníkem 3.LF UK.
Senátoři se rozhodli o návrhu Vědecké rady hlasovat tajně.
Senát zvolil volební komisi ve složení: Džupa, Kment, Verner.( 17-0-3)
Volební komise evidovala účastníky a kontrolovala správné provedení tajné volby.
Závěrem předseda volební komise Džupa konstatoval, že bylo odevzdáno celkem 20 platných
lístků, všichni přítomní senátoři souhlasili s navrženými členy vědecké rady.
Závěr:
AS 3.LF UK v souladu s čl.10, odst.1, písmeno f) schválil návrh děkana 3.LF UK na
Vědeckou radu fakulty. Seznam členů je přílohou zápisu. (18-0-2)
ad 5) Společné zasedání AS LF ČR a SR.
Senátoři obdrželi program zasedání, které se bude konat v Karolimu, v Modré posluchárně
dne 22.2.2010 od 10,00.
Zasedání se mohou zúčastnit členové Akademické obce fakulty, pokud mají o tuto
problematiku zájem.
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ad 6) Různé.
- Setkání Akademické obce fakulty.
Bude se konat dne 2.3.2010 v 15,30 hod. v Syllabově posluchárně. Na programu bude
seznámené AO s perspektivou fakulty v příštích letech. Jednání bude překládáno do
angličtiny.
Od 18,00 hod. se uskuteční setkání se studenty anglického curricula.
Od 14,30 hod. děkan vyhlásil děkanské volno.
Problematika poplatků studentů z USA, kteří studují v ČR. Informaci přednesl Scott Keel.
- Doplňující foto pro tablo senátu.
Předseda vyzval nové členy senátu, aby si nechali zhotovit fotografii pro tablo senátu, které je
umístěno ve vstupní hale děkanátu.
Kontakt na fotografa: krc.antonin@seznam.cz, tel.:26716 3312.
- Zprávu ze zasedání AS UK přednesl Grill.
Předsedou AS UK byl zvolen prof.Hála, v senátu UK zůstává JUDr.Staša..
Závěr:
AS 3.LF UK vzal přednesené informace na vědomí
Závěrem poděkoval dosavadní předseda senátu Marx všem senátorům za dobrou
spolupráci a předal agendu do rukou místopředsedkyně Provazníkové.
Příští zasedání se bude konat v úterý 9. března 2010 ve l4,30 hod. v konferenční
místnosti na děkanátě fakulty.
MUDr.David Marx, Ph.D.
předseda AS 3.LF UK
Zapsala: Jeníčková
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Č.j. 7/3-16/2010 AS 3.LF UK

Zápis z 21. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 9. března
2010 v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK
Přítomní: Dle prezenční listiny (25 senátorů)
Omluveni: Arenberger, Čelko, Kalvach, Báčová, Gojiš, Pokorná
Neomluven: Grill
Hosté:
prof.MUDr.M.Anděl, děkan
MUDr.David Marx, proděkan
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu
4) Informace děkana
5) Volba předsedy AS 3.LF UK
6) Různé
ad 1) Záhájení.
Zasedání senátu zahájila místopředsedkyně Provazníková. Úvodem poděkovala
MUDr.Marxovi za jeho činnost v senátu za uplynulé období a současně přivítala novou
členku MUDr. Pavlu Líbalovou, Ph.D. Další dva noví členové senátu Prof.MUDr.Petr
Arenberger DrSc a prof.MUDr.Pavel Kalvach, CSc. funkci prijali, ale současně se omluvili
pro pobyt mimo republiku.
ad 2) Schválení programu.
K výše uvedenému programu nikdo ze senátoru neměl připomínky. Program byl tichým
souhlasem schválen.
Skrutátory byli určeni: Rosina a Jelínek
ad 3) Kontrola zápisu.
Senátoři obdrželi usnesení ze společného zasedání AS LF ČR, které se konalo v Karolinu
22.2. 2010
Je nutné doplnit tablo senátu ve vstupní hale fotografiemi nových senátorů.
Zápis byl schválen tichým souhlasem.
ad 4) Informace děkana.
Byla jmenována Komise pro výuku a Komise pro evaluaci výuky. Reforma výuky bude
pokračovat. Je plánováno zasedání v dubnu 2010 v některém mimopražském objektu, zapojí
se učitelé i studenti. Koncem dubna by mělo být jasné, co je v reformě proveditelné a
možné zahájit již v říjnu 2010.
S proděkanem Widimským jednal děkan o zintenzivnění vědecké práce. Záměrem je
vybudovat integrační vědecko-výzkumné jednotky – centra z oboru onkologie a
traumatologie spolu s anatomií..
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Poplatky spojené se studiem.
Děkan požádal proděkana pro studium a výuku MUDr. Marxe, aby přednesl informaci o
poplatcích spojených se studium pro akademický rok 2010/2011.
Senátoři obdrželi předem návrh vypracovaný v souladu s pokyny RUK studijním odd. fakulty.
Dr. Marx podal podrobné vysvětlení k navrhované výši poplatků.
Jde o:
Poplatek za přijímací řízení ( v českém a v anglickém jazyce).
Poplatek za další studium, (studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studia
v dalším studijním programu).
Poplatek za delší studium (studuje-li student ve studijním programu déle, než standardní doba
studia zvětšená o 1 rok)
Poplatek za studium v anglickém jazyce.
Usnesení:
AS 3.LF UK bere předložený návrh poplatků spojených se studiem pro akademický rok
2010/2011 na vědomí bez připomínek. (25-0-0)
5) Volba předsedy AS 3.LF UK.
Po vyzvání místopředsedkyně senátu senátoři navrhli 4 kandidáty z pedagogické části senátu
na funkci předsedy, a to:
Mandyse, Havrdu, Kmenta a Dlouhého.
Dva navržení senátoři Mandys a Dlouhý funkci odmítli. Havrda a Kment s kandidaturou
vyslovili souhlas.
Navržená volební komise ve složení: Dlouhý, Rosina, Bezděková, Špás se odebrala do
zasedací místnosti na sekretariátě děkana, k provedení tajné volby napsáním jména kandidáta
na volební lístek.
Závěrem po sečtení hlasů oznámila volební komise, že bylo odevzdáno celkem 25 platných
hlasovacích lístků senátorů.
Z toho bylo pro doc.MUDr.Milana Kmenta 13 hlasů a pro MUDr. Martina Havrdu 12 hlasů.
Volební komise konstatovala, že většinou hlasů byl předsedou AS 3.LF UK zvolen
doc.M.Kment.
Doc. Kment přijal funkci předsedy AS 3.LF UK a místopředsedkyně Provazníková mu
předala dále slovo.
ad 6) Různé.
Přijímací řízení.
Proděkan Marx seznámil senátory s prozatím přijatými přihláškami do jednotlivých oborů
studia. Data nejsou ještě definitivní. Lze konstatovat, že počet přihlášených je obdobný, jako
v minulém roce.
Dětská školka.
Francová přednesla dotaz, zda fakulty neplánuje zřízení dětské školky pro děti studentů,
lékařů nebo i ostatních zaměstnanců a to případně i ve spolupráci s FNKV.
Děkan odpověděl, že fakulta je připravena v tomto směru pomoci, ale nemůže sama
investovat potřebné prostředky. Pokud by tento záměr akceptovala FNKV, fakulta by se
připojila.
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Změna volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK.
Dotazem ze studentské části senátu byl připomenut závazek doc.MUDr.B.Svobody, CSc.,
bývalého děkana fakulty, k podání návrhu na úpravu volebního řádu s ohledem na situaci
vzniklou při poslední volbě děkana.
Charitativní akce - vozík pro postižené děti
Student 3.r. anglického curricula Scott Keel přednesl návrh, aby se fakulta připojila k akci,
která umožňuje získat finanční prostředky na zakoupení speciálního vozíku pro účast
handikapovaného dítěte, resp.dětí v běžeckém závodě. Do akce by se zapojili studenti
českého i anglického curricula. Cena invalidního vozíku by byla dotována.
Senát vyzval S.Keela, aby svůj návrh na dobročinnou akci předal vedení fakulty a
prostřednictvím tajemnice senátu i všem senátorům
Závěr:
AS 3.LF vyslovil podporu návrhu charitativní akce, o níž informoval senátor Scott
Keel. Doporučuje vedení fakulty, aby návrh podpořilo, pokud to zákon dovoluje
(24-0-1)
Kulturní akce:
20.3.2010 – koncert v evangelickém kostele sv.Klimenta, sbor MUSA PRAGENSIS v 16,00
hod.
20.4.2010 – koncert GAUDIUM PRAGENSE, Karolinum, 19,30 hod.
2.6.2010 – mše na konec školního roku (tzv.Te Deum) v posluchárně dětské kliniky.
Duchovní část zajistí Mgr Marek Vácha, vokální část povede David Eben, umělecký vedoucí
souboru Schola Gregoriana Pragensis. Zájemci o nácvik sborového zpěvu gregoriánského
chorálu z řad studentů i učitelů jsou srdečně zváni, zkouška bude včas oznámena.
Příští zasedání senátu se bude konat v úterý 13.4.2010 ve 14,30 hod. v konferenční
místnosti děkanátu 3.FF UK.
Doc. MUDr.Milan Kment, CSc. v.r.
předseda AS 3.LF UK

Zapsala: Jeníčková
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Č.j. 7/3- 17/2010 AS 3.LF UK

Zápis z 22. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 13. dubna 2010
v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK.
Přítomní: dle prezenční listiny (celkem 28 senátorů)
Omluveni: Jelínek, Špás
Neomluven: Fingenschou
Oprava přítomnosti na 21.zasedání: Grill omluven
Hosté:
Prof.MUDr.M.Anděl, CSc., děkan
Doc.MUDr. D.Janovská, CSc.
P.Vaňková (IFMSA)
Scott Keel
Program:
1) Zahájení a schválení programu, určení skrutátorů
2) Kontrola zápisu.
3) Informace děkana
4) Evaluace výuky za zimní semestr 2009/2010
5) Příprava udělení ceny M.Bertrand
6) Výroční zpráva TRIMEDU a IFMSA
7) Informace ze zasedání ASUK
8) Různé
ad 1) Zahájení a schválení programu, určení skrutátorů.
Zasedání zahájil předseda senátu Kment. Na návrh z plena bylo v programu změněno pořadí
jednotlivých bodů a příprava udělení ceny M.Bertrand byla posunuta před bod 8) Různé.
Skrutátory byli určeni: Dlouhý a Gojiš.
Program byl pak tichým souhlasem schválen.
ad 2) Kontrola zápisu.
Předseda Kment krátce pročetl projednané body z minulého zasedání 9.3.2010.
Trvá úkol doc.MUDr.B.Svobody, CSc. vypracovat návrh změny volebního řádu AS 3.LF
UK. Proděkan Doc.Svoboda se na dnešní zasedání omluvil.
K zápisu nebyly připomínky a byl tichým souhlasem schválen.
ad 3) Informace děkana.
a) Reforma výuky.
Reformě výuky je věnována veliká pozornost. Připravuje se výjezdní zasedání ve dnech 18. a
19.4. v Březnici u Příbrami. Účastní se přednostové, Komise pro výuku a další vybraní
pracovníci. Návrhy na změny budou projednány s katedrami.
b) Porada děkanů LF na MZ ČR.
Děkani LF ČR jednali s náměstkyní ministryně Hellerovou o plánovaném přesunu agendy
doškolování lékařů na lékařské fakulty. Tato problematika by byla součástí pracovní náplně
proděkana pro rozvoj a specializační vzdělávání. Znamenalo by to veliký nárůst administrtivy,
ale také rovněž výhodu pro LF organizovat předatestační studium lékařů.
c) Návrh členů disciplinární komise 3.LF UK.
Návrh členů disciplinární komise fakulty připravil proděkan Marx a za studentskou část
P.Ivák se souhlasem navržených.
1

Předseda: proděkan MUDr.David Marx, Ph.D.
Členové:
Doc.MUDr.Daniela Janovská, CSc.
MUDr.Jan Novák, Ph.D.
MUDr.Štěpán Jelínek
Monika Větrovská
Anders Sjöquist
Tajemník s hlasem poradním: JUDr.Petr Šustek
d) Školka pro děti studentů a zaměstnanců.
Je důležitá pro mladší zaměstnané ženy. Fakulta by návrh finančně podpořila, ale nemá
vhodné prostory. Vedení dále v tomto směru jedná.
e) Akce „Vozík pro handicapované děti“ – účast na maratonu.
Občanské sdružení Running With Those Who Can´t založené studenty 3.LF UK anglického
curricula spolu s vedením 3.LF UK umožnily zakoupení 3 invalidních vozíků pro děti, které
se účastnili maratónu. Akce byla zveřejněna v tisku. Děkan organizátorům poděkoval.
Závěrem Kment vyzval přítomné senátory, aby hlasovali, zda si přejí k návrhu členů
disciplinární komise 3.LF UK hlasovat dohromady nebo jednotlivě ke každému žvlášť.
Senát odhlasoval, aby o disciplinární komisi bylo hlasováno najednou (13-13-0).
Závěr: AS 3.LF UK v souladu s čl.10, odst.1, písm.f)schválil složení Disciplinární komise
3.LF UK (24-1-0).
Rozprava:
Havrda požádal děkana o podrobnější informaci o připravovaných změnách výuky.
V odpovědi děkan informoval senát o některých bodech připravovaných změn.
Další otázka se týkala doškolování lékařů na fakultách. (Havrda, Mandys, Kalvach, Grill)
Děkan vysvětlil stručně záměry MZ, které je ještě nutno prověřit. Bude nutno splnit
požadavky akreditačních komisí. Je to prestižní otázka pro LF.
Závěr:
AS vzal přednesenou zprávu děkana na vědomí.
ad 4) Evaluace výuky za zimní semestr 2009/2010.
Presentaci připravila a přednesla za nepřítomného proděkana Marxe doc.MUDr.D.Janovská,
CSc. Všichni senátoři obdrželi projednávané materiály elektronickou poštou předem.
Doc.Janovská hovořil podrobně k některým jevům, které se odrážejí v evaluaci výuky
jednotlivých předmětů. Vysvětlila situaci na grafech a uvedla na závěr nejzávažnější
připomínky vyplývající z dotazníků studentů.
Výsledky evaluace budou projednány také se studenty na setkání v Syllabově posluchárně
21.4.2010. Příště se fakulta pokusí o zavedení elektronické evaluace.
Závěr:
AS 3.LF UK bere na vědomí přednesenou zprávu o evaluaci výuky za zimní semestr
2009/2010 a doporučuje její zveřejnění na intranetu.
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Rozprava:
Mandys konstatoval, že na jeho opakující se připomínky k evaluaci nebylo dosud reagováno.
Doc.Janovská vysvětlila, že některé připomínky byly nerealizovatelné a s ohledem na změnu
curricula budou ještě řešeny . Apelovala znovu, aby bylo pamatována na prostory pro výuku.
Na připomínku o špatném stavu technických pomůcek v posluchárnách odpověděl děkan, že
byla provedena celková inventura, ze které vyplynulo, že potřebná částka na inovaci techniky
by přesáhla 1 mil.Kč. Fakulta v současné době může uskutečnit pouze ty návrhy, kde je
důležitá část výuky.
ad 5) Informace za zasedání AS UK.
Do Akademického senátu UK postoupil za proděkana fakulty Marxe senátor Havrda.
Účastnil se poprvé zasedání AS UK 26.3.2010.
AS UK schválil novou vědeckou radu univerzity. Havrda se pozastavil nad tím, že 3.LF UK
má v nové vědecké radě UK pouze jednoho zástupce namísto dřívějších dvou a též nad tím, že
dosavadní zástupci nebyli informováni o tom, že je děkan do nové vědecké rady UK
nenavrhuje.Odpověď děkana – fakulta předkládala čtyři návrhy, o výběru kandidátů do VR
rozhodl rektor.
Rozpočet 3.LF UK na r.2010 proti předchozímu období poklesl, ač celé UK stoupl o 10%.
Jde důsledek propadu v RIVU a ve specifickém výzkumu (počet publikací, vědecká
produkce, počet doktorandů). Měřítkem je vědecký výkon fakult.
Závěr:
AS 3.LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.
ad 6) Výroční zpráva IFMSA a TRIMEDU.
Prezentaci o činnosti IFMSA (International Federation of Medical Students Association)
v r.2009 přednesla prezidentka Vaňková ( studentka 3.r.)
Hlavní náplní činnosti IFMSA je organizování vědeckých a klinických stáží, humanitární a
charitativní akce.
Výroční zprávu za studentskou organizaci TRIMED přednesl Ivák. Výčet aktivit studentů
v r.2009 byl velmi bohatý a týkal se akcí kulturních, charitativních i organizace pomoci
novým studentům při vstupu na fakultu.
Závěr:
AS 3.LF UK vzal přednesené zprávy na vědomí.
ad 7) Příprava pro udělení ceny Margaret Bertrand.
Správcem vkladu pro Cenu Margaret Bertrand je Nadační fond STUDENT 3.LF UK.
Informaci přednesla Doc.MUDr.J.Patočková, Ph.D., členka správní rady nadačního fondu.
Cena je udělována studentovi, který měl studijní průměr za celé studium do1,20 a jeho
mimoškolní aktivity měli přispět k dobrému jménu fakulty. „Podmínkou je také, že student
bude promovat v letošním roce.
V akademickém roce 2009/2010 je 6 kandidátů na tuto cenu. Navrženi jsou: Svrčinová Lenka,
Kadlecová Markéta, Michalcová Jana, Svobodová Alžběta, Hájek Přemysl a Kultanová
Mária.
Dosud není znám žádný student anglického curricula. Studenti jsou oslovováni, aby oznámili
své aktivity a zda s kandidaturou na cenu M.Bertrand souhlasí.
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Závěr:
AS 3.LF UK pověřuje Doc. MUDr.J.Patočkovou, Ph.D., aby na květnové zasedání
senátu pozvala uchazeče o přidělení ceny M.Bertrand. Termín pro písemné zaslání
aktivit studentů je do 4.5.2010.
ad 8) Různé.
- Závěrečná zpráva o činnosti AS 3.LF UK za r.2009.
Senátoři obdrželi závěrečnou zprávu předem elektronickou poštou.
Usnesení:
AS 3.LF UK schválil závěrečnou zprávu o činnosti za r.2009 (25-0-0).
- Informace a prezentace z maratónu s vozíky pro handicapované děti.
Velmi zajímavou presentaci s komentářem k obrázkům přednesl student anglického curricula
Scott Keel, který byl hlavním organizátorem akce.
Senát velice kladně hodnotil iniciativu studentů s tím, že doufá v další pokračování.
- Senátorský bowling
Pokorná mimo již předem zaslanou pozvánku vyzvala senátory k účasti.

Příští zasedání se bude konat v úterý 11. května 2010.

Doc.MUDr.M.Kment, CSc.
předseda AS 3.LF UK
Zapsala: Jeníčková
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Č.j. 7/3-19/2010 AS 3.LF UK

Zápis z 23. zasedání AS 3.LFUK, které se konalo dne 11. května 2010
v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK.
Přítomní: Dle prezenční listiny (23 senátorů)
Omluveni: Tvrdek, Hubičková, Hrudka, Frajerová, Jelínek, Šebková, Šimanovská, Špás
Neomluven Fingenschou
Hosté:
Doc.MUDr.B.Svoboda, CSc., proděkan
Doc.MUDr. V.Džupa, CSc., proděkan
Doc.MUDr. J.Patočková, Ph.D.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení a schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu č. 22 – Opravy
Informace děkana
MUDr. Polák: Úloha funkce „postdoc“ ve vědecko-vzdělávacím programu
Udělení ceny M.Bertrand
Příprava na udělení ceny časopisu Vesmír
Dílčí změny vnitřních předpisů UK
Různé

ad 1) Zahájení a schválení programu, určení skrutátorů.
Zasedání zahájil předseda senátu Kment.
Program zasedání byl schválen bez připomínek (21-0-0).
Skrutátory byli určeni Polák a Gojiš.
ad 2) Schválení zápisu č.22 ze zasedání dne 13.4.2010.
Senátor Havrda předložil k minulému zápisu několik připomínek a navrhl zápis doplnit a
upravit následovně:
1. Bod 3) Informace děkana. Rozprava: Věta druhá bude znít: „V odpovědi děkan
informoval senát o některých bodech připravovaných změn“.
2. Bod 5) Informace ze zasedání AS UK. Za větou „AS schválil novou vědeckou radu
univerzity“ pokračovat:
„Havrda se pozastavil nad tím, že 3.LF má v nové vědecké radě pouze jednoho zástupce
namísto dřívějších dvou a též nad tím, že dosavadní zástupci nebyli informováni o tom, že
je děkan do nové vědecké rady nenavrhuje. Odpověď děkana – fakulta předkládala 4
návrhy, o výběru kandidátů do VR UK rozhodl rektor.
Rozpočet 3.LF na rok 2010 proti předchozímu období poklesl, ač celé UK stoupl o 10%.
Jde o důsledek ....“ dále jak uvedeno v zápise.
3. Bod 6) Výroční zpráva IFMSA a TRIMEDU. V názvu studentské organizace
IFMSA doplnit písmeno A.
Usnesení:
AS 3.LF UK vyslovil s navrženými změnami souhlas (17-0-4)
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ad 3) Informace děkana.
Děkan se na zasedání senátu omluvil a pověřil proděkana doc. MUDr.B.Svoboda, CSc. aby
podal senátu informaci.
a) Předatestační vzdělávání lékařů.
V současné době probíhají jednání mezi MZ ČR a RUK. MZ chce přenést odpovědnost za
předatestační vzdělávání na LF. Měla by odpovědnost za registraci, náplň, kontrolu a byly by
výkonnými orgány. MZ jednalo s děkany LF, ne s univerzitami. Rektor UK prof.Hampl
vyslovil k návrhu principielní souhlas. Fakulty by měly pouze supervisi. Vzdělávání by bylo
uskutečňováno na akreditovaných pracovištích. Kvalita atestací by měla být stejná na všech
LF. MZ chce tuto problematiku uzavřít ještě v současném volebním období.
V curriculu 3.LF UK fakulta plánuje poslední 3 semestry jako ryze praktické pro dobrou
návaznost na předatestační vzdělávání. Technicky by vznikla na každé LF pracoviště
s úřednickými místy, která by se zabývala předatestačním vzděláváním. Finanční prostředky
by MZ uhradilo.
Rozprava:
K námětu proběhla rozsáhlá rozprava, které se zúčastnili: Mandys, Grill, Havrda,
Gojiš,Hornová, Kalvach, Polák a Kment.
AS 3.LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.
b) Doplnění členů VR 3.LF UK.
Prim.MUDr.Jiří Koskuba se vzdal funkce ve VR fakulty. Děkan předkládá senátu pro
informaci možné kandidáty na členství ve VR:
MUDr. Cabrnoch,
Prim.MUDr.LuděkRyba, dět.odd. Ústí n/Orlicí,
doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc., sanatorium Prenatel Praha 4
Prim.MUDr. Jan Zmrhal, CSc., vedoucí gynekologického odd. nem. Mělník
Závěr:
AS 3.LF UK,
1) rozhodoval nejprve, jak bude hlasovat o kandidátech a schválil hlasování „najednou“
(20-1-1)
2) byl vysloven souhlas s kandidaturou navržených členů Vědecké rady 3.LF UK.
Původní interpretace výsledku hlasování nebyla v souladu s Volebním a jednacím
řádem AS 3.LF UK, čl.14, odst.9. (15-0-7)
Kment požádal po ukončení referátu proděkana Svobody o změnu v pořadí projednávaných
bodů programu s tím, že bod 5) Udělení ceny M.Bertrand je žádá předřadit před bod 4) pro
časovou tíseň předkladatelky doc.Patočková.
Závěr:
AS 3.LF UK souhlasí se změnou programu (23-0-0).
4) Udělení ceny M.Bertrand.
Doc.Patočková informovala, že cenu M. Bertrand spravuje nadační fond fakulty „Student“.
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Doc.Provazníková vysvětlila přítomným, jak tato prestižní ceny vznikla. Výše ceny je Kč
10.000,- a je udělována každoročně. Student, který splní podmínky, obdrží cenu při slavnostní
promoci.
V letošním roce se přihlásila o uvedenou cenu pouze jedna kandidátka, a to Mária Kultanová.
Ostatní se pro nemoc nemohli zúčastnit nebo neměli dostatek mimoškolních aktivit.
Studentka Kultanová zaslala přehled svých aktivit písemně a senátoři s nimi byli seznámeni.
Při osobní účasti na zasedání ještě vysvětlila senátorům na jejich dotazy některé body své
mimoškolní činnosti.
Závěr:
AS 3.LF UK schválil, aby cenu Margaret Bertrand obdržela studentka Mária Kultanová
(22-0-0).
5) Úloha funkce „post-doc“ ve vědecko -vzdělávacím programu.
Písemný návrh obdrželi senátoři předem. Návrh předkládá akademické obci senátor Polák
k široké diskuzi. Jde o vytvoření organizačních a finančních podmínek pro excelentní vědecké
pracovníky v období po ukončení postgraduálního studia na pozici „post-doc“.
Děkan předběžně s návrhem vyslovil souhlas s tím, že by mohl vyčlenit 2 studenty stipendia
pro „post-doc“. Nutno zajistit legislativu.
Závěr:
AS 3.LF UK doporučuje realizaci zavedení posice „post-doc“ na 3.LF UK (21-0-0)
6) Příprava na udělení ceny časopisu VESMÍR.
Ivak sdělil, že studentská část senátu již učinila první kroky. Studijní odd. bude kontaktovat
studenty z každého ročníku, kteří splňují podmínky pro získání ceny.
Seznam kandidátů, kterí splňují podmínky a mají o předplatné zájem bude předložen senátu
na příštím zasedání ke schválení.
7) Dílčí změna předpisů UK.
AS UK zaslal senátu návrh změn dílčích předpisů UK dopisem dne 14.4.2010.
Vzhledem k tomu, že zasedání senátu bylo plánováno na 11.5.2010 a AS UK žádal
připomínky již 10.5., bylo nutné rozeslat návrhy dílčích změn senátorům per rollam. Ve
čtvrtek 6.5.2010, sekretariát senátu obdržel 19 kladných odpovědí a výsledek hlasování per
rollam byl sdělen AS UK elektronicky i písemně.
Senátor Havrda oznámil předsednictvu, že po podrobném prozkoumání jednotlivých návrhů
dílčích změn předpisů UK má připomínky a hodlá je ještě uplatnit jako zástupce 3.LF
v senátu UK.
Se svými připomínkami seznámil AS 3.LF UK a sdělil, že je předá AS UK. Senát vzal
informaci na vědomí.
Závěr:
AS 3.LF UK:
1)schválil navrhované dílčí změny vnitřních předpisů UK (18-1-2)
2) žádá AS UK, aby závažné materiály pro schvalování AS fakult byly doručovány
v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být projednány na řádném zasedání
senátu (20-0-1).
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8) Různé
a) Výroční zpráva 3.LF UK za rok 2009 – předložena ke schválení.
Závěr: AS 3.LF UK výroční zprávu 3.LF UK za r.2009 schválil (19-0-2)
b) Nabídka kulturních akcí 3.LF :
11.5.2010 – Parník – téma „organizovaný zločin“.
2.6.2010 - Tedeum (David Eben) – k ukončení školního roku, 16,00 hod. kaple, Klinika dětí
a dorostu
3.6.2010 – koncert fakultního sboru MUSA PRAGENSIS, 17, 00 hod. kaple, Klinika dětí a
dorostu.

Doc.MUDr.Milan Kment, CSc.
předseda AS 3.LF UK

Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat dne 8. června 2010.

Zapsala :Jeníčková
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Č.j. 7/3 – 20/2010 AS 3.LF UK

Zápis z 24. zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 8. června 2010
v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK.
Přítomní: dle prezenční listiny (19 senátorů)
Omluveni: Havrda, Kalvach, Rosina, Pokorná, Gojiš, Bezděková, Hrudka, Frajerová,
Francová, Špás
Neomluveni: Grill, Tvrdek, Fingenschou
Hosté:
prof. MUDr.Michal Anděl, CSc., děkan
MUDr.David Marx, Ph.D., proděkan pro studium a výuku
MUDr. Alena Doubková, CSc.
MUDr. Marina Maixnerová, CSc.
Ing. Jana Mužíková, tajemnice
Program:
1) Zahájení.
2) Poděkování MUDr.Marině Maixnerové, CSc.
3) Schvální programu, určení skrutátorů
4) Kontrola zápisu
5) Informace děkana
6) Vyhlášení voleb do AS 3.LF UK na funkční období 2010-2014
7) Volba Volební komise pro volby do AS 3.LF UK
8) Stanovisko k prohlášení AS LF UP Olomouc
9) Udělení ceny časopisu VESMÍR
10) Zpráva ze zasedání AS UK
11) Zpráva o projektu WikiSkripta (MUDr.M.Vejražka z 1.LF UK)
12) Různé
ad 1) Zahájení.
Úvodem předseda Kment přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil poslední zasedání senátu
ve ak.roce 2009/2010.
ad 2) Poděkování MUDr. Marině Maixnerové, CSc.
Předseda Kment poděkoval jménem senátu MUDr. Marině Maixnerové, CSc. při příležitosti
jejího odchodu z fakulty za dlouholetou činnost ve funkci předsedkyně volební komise při
všech volbách do Akademického senátu na 3.LF UK. Tuto odpovědnou činnost vykonávala
vždy s největší spolehlivostí.
Kment předal dr.Maixnerové děkovný list a kytici.
Za vedení 3.LF UK promluvil děkan, prof.MUDr.M.Anděl, CSc. a ocenil práci
MUDr.Maixnerové, CSc.na fakultě a za tuto dlouholetou práci jí také poděkoval .
Působila zde nepřetržitě po celou dobu své aktivní činnosti na úseku epidemiologie.
Za věrnost udělilo vedení fakulty na návrh Vědecké rady MUDr.Maixnerové, CSc. pamětní
medaili 3.LF UK.
ad3) Schválení programu a určení skrutátorů.
Skrutátory byli určeni:Dlouhý, Jelínek.
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Závěr:
Navržený program byl schválen bez připomínek (18 – 0 – 0)
ad 4) Kontrola zápisu z 11.5.2010.
Předseda Kment stručně překontroloval body minulého zápisu s tím, že všechny body byly
splněny.
Závěr:
AS 3.LF UK zápis z 11.5.2010 schválil (18-0-0)
5) Informace děkana.
Výuka.
Prof.Anděl informoval senát o posunu reformy studia v letním semestru 2009/2010. Změny
hodlá uskutečňovat zásadně podle koncenzu. Platily by od akademického roku 2011/2012.
Fakulta chce dodržet rozsah 5.500 hodin výuky ročně. Byl vytvořen harmonogram
jednotlivých kroků. Podoba curricula by měla být hotova do 30.1.2011 a reformovaná výuka
by měla být zahájena od 1. a 5.semestru.
Výzkum.
Připravují se další Centra výzkumu (traumatologie, onkologie). Byly podány žádosti o veliké
granty Praha.
Budou zpřehledněny zkoušky studentů (Modul II.C), obnoveny čaje se známými osobnostmi
(TRIMED), fakulta bude i nadále každý rok organizovat ples pro studenty, parník atd.
Odměny budou za úspěšné publikace, výzkum i výuku.
Po přednesené informaci děkana se rozvinula rozprava senátorů na téma hodnocení publikací.
Senátoři zpochybňovali návrh Rady vlády pro výzkum, která publikaci chce připisovat tomu
z autorů, který ji přihlásí jako první.
Mandys upozornil na problém při výuce patologie a patologické fyziologie (prostory, rozvrh).
Závěr:
AS 3.LF UK vzal přednesenou zprávu děkana na vědomí.
K přednesené zprávě požádala přítomná tajemnice o možnost podat ještě upřesňující
informaci.Senát souhlasil jednohlasnou volbou s možností vystoupení tajemnice.
Závěr:
AS 3.LF k možnosti přednesení informace tajemnice 3.LF UK vyslovil souhlas (18-0-0).
Tajemnice Ing.Mužíková podala stručnou doplňující informaci o plnění plánu pro r.2010,
který byl schválen na únorovém zasedání AS 3.LF UK:
1. Rozpočet je plněn beze změn – tento týden bude vyplacen další plat, odměny za
publikační činnost plánujeme v roce 2010 ve výši 2x2 mil.Kč
2. Stavební investice:
a. Výměna oken v 6NP – zpracován investiční záměr, požádáno o dotaci „Zelená
úsporám“ – čeká se na vyjádření MŠMT + MŽP.
b. Revitalizace obou schodišť – dne 1.7.2010 bude předáno staveniště vítězi
výběrového řízení – firmě EMTANDEM. Plánování dokončení 13.9.2010.
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c. Změna využití stávajícího sanitárního prostoru ve 4.NP na pracoviště vyčleněné
pro práci s ethidium bromidem – dokončeno.
Závěr:
AS 3.LF UK vzal doplňující informaci tajemnice Ing.Mužíkové na vědomí.
Děkan dále požádal senát o schválení nového člena Vědecké rady 3.LF UK, kterého
navrhuje za odstoupivšího prim. MUDr. Jiřího Koskubu.
Úvodem zdůvodnil svůj návrh a předložil senátorům životopis kandidáta MUDr. Vladimíra
Valenty, Ph.D., ředitele Krajské hygienické stanice Libereckého kraje v Liberci. Návrh
podpořila místopředsedkyně senátu Provazníková i senátor Čelko
Závěr:
AS 3.LF UK souhlasí, aby členem Vědecké rady 3.LF UK byl MUDr.Vladimír Valenta,
Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Liberec. (17-0-1)
ad 6) Vyhlášení voleb do AS 3.LF UK na funkční období 2010-2013.
Volební období stávajícího senátu končí dne 30. listopadu 2010. Podle Volebního a jednacího
řádu AS 3.LF volby proběhnou podle čl.1 ve dnech 4. a 5. 11.2010.
Volby řídí volební komise, která musí být zveřejněna současně s vyhlášením voleb.
Kandidáty navrhují členové Akademické obce ode dne vyhlášení voleb.
Návrh volební komise:
Akademičtí pracovníci:
1. MUDr. Jana Dáňová, PH.D. (Ú epidemiologie)
2. MUDr. Alena Doubková, CSc. (Ú.anatomie)
3. Mgr. Katarina Kološtová, Ph.D. (odd. nádorové biologie)
Náhradníci:
4. Mgr. Vladimíra Kvasnicová (Ú.biochemie, buněčné a molekulární biologie)
5. Doc.MUDr.Ladislav Mertl, CSc. (I.interní klinika)
6. MUDr.Jolana Rambousková, CSc. (Ú. výživy)
7. MUDr. Dagmer Schneidrová, CSc. (Ústav zdraví dětí a mládeže)
Studenti:
1. Jan Hrudka
2. Denisa Frajerová
3. Josef Šírek
Náhradníci:
4. Josef Fontana
5. Pavel Špás
6. Barbara Šimanovská
Zapisovatelka: J.Jeníčková, tajemnice AS 3.LF UK
Závěr:
AS 3.LF UK:
a) Vyhlašuje volby kandidátů do AS 3.LF na volební období 2010 – 2013 na dne 4. a
5.11.2010.
b) Souhlasí s navrženými členy volební komise pro volby kandidátů do AS 3.LF UK.
c) Pověřuje Volební komisi, aby zveřejnila na úřední desce vyhlášení voleb a ujala
se příprav voleb.
(18-0-0)
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ad 7) Stanovisko k prohlášení AS LF UP Olomouc.
AS LF UP Olomouc zaslal Akademickým senátům LF ČR usnesení z 18.5.2010 a stanovisko
ke schválení akreditace magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ pro
Fakultu zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Akreditační komisí vlády ČR.
V této souvislosti Stálá pracovní skupina Lékařství Akreditační komise vlády ČR podala na
protest rezignaci.
Závěr:
AS 3.LF UK v Praze:
a) chápe znepokojení AS LF UP Olomouc nad rezignací špičkových odborníků Stálé
pracovní skupiny Lékařství AK ČR v souvislosti s udělením akreditace magisterskému
studijnímu programu Všeobecné lékařství Fakultě zdravotnických studií Ostravské
univerzity v Ostravě Akreditační komisí vlády ČR a toto stanovisko podporuje.
Tak jako AS LF UK v Olomouci, se AS 3.LF UK domnívá, že fakta uvedená
v rezignačním dopise členů SPS Lékařství AK ČR dovolují v tomto případě pochybovat
o plné objektivitě akreditačního procesu a mohou být důvodem ztráty důvěry
v odbornost, nestrannost a nezávislost AK ČR.
b) pověřuje předsednictvo senátu, aby stanovisko AS 3.LF UK
- zaslalo všem AS LF ČR, Akademickému senátu UK (17-0-1)
- Akreditační komisi Vlády ČR. (19-0-0)
ad 8) Udělení ceny časopisu VESMÍR.
Návrh předložila studentská komora senátu písemně. Celkem bylo vybráno podle pravidel pro
tuto cenu 12 studentů. Cenu získávají vždy dva studenti z každého ročníku.
Závěr:
AS 3.LF UK souhlasí s návrhem studentů magisterského i bakalářského studia, který
obdrží v r.20010 předplatné na časopis Vesmír.
ad 9) Zpráva ze zasedání AS UK.
Vzhledem k tomu, že se zástupce 3.LF v AS UK Havrda na dnešní zasedání omluvil,
konstatoval předseda senátu podle ústně podané informace, že návrhy na změny ve
vnitřních předpisech UK podané rektorem na červnovém zasedání AS UK. neprošly.
Senát vzal předběžnou informaci na vědomí.
ad 10) Zpráva o projektu WikiSkripta
Prezentaci uvedl MUDr Martin Vejražka z 1.LF UK a student 3.LF UK Jan Jeřábek.
Jde o společný projekt LF ČR i SR, který vede redakční tým (info@wikiskripta.eu).
Oproti známé wikipedii je tento projekt zaměřen na na výuku studentů.
Závěr:
AS 3.LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí (16-0-2)
AS 3.LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin rozhodovalo
v obecných záležitostech za senát.
Příští zasedání se bude konat až 12. října 2010.
Doc.MUDr.M.Kment, CSc.v.r.
předseda AS 3.LF UK
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Č.j. 7/3 – 27/2010 AS 3.LF UK

Zápis z č. 25 zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 12. října 2010
v konferenční místnosti na děkanátě 3.LF UK.
Přítomní: dle presenční listiny (24 senátorů)
Omluveni: Dlouhý, Polák, Hornová, Frajerová, Jelínek, Šimanovská
Neomluveni: Grill
Hosté:
prof. MUDr.Michal Anděl, CSc., děkan 3.LF UK
doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc. zástupce proděkana pro studium a výuku
MUDr. Alena Doubková, CSc.
Program:
1) Zahájení, uvítání nových členů.
2) Schválení programu. určení skrutátorů.
3) Kontrola zápisu – doplnění usnesení.
4) Informace děkana.
5) Schválení Podmínek pro přijímací řízení na 3.LF UK pro akademický rok 2011-2012
6) Evaluace výuky za letní semestr 2009/2010.
7) Příprava voleb do AS 3.LF UK na volební období 2010 – 2013.
8) Různé.

ad 1) Zahájení.

Zasedání zahájil předseda senátu Kment. Přivítal hosty a nové členy senátu, kteří postoupili
z náhradníků do studentské komory senátu za kolegy, kteří studium ukončili. Noví členové se
krátce senátorům představili. Jeden z náhradníků funkci v senátu odmítl.

ad 2) Schválení programu a určení skrutátorů.

Předseda oznámil, že program zasedání byl dodatečně doplněn o bod „Evaluace výuky za
letní semestr 2009/2010“. Navrhl, aby tento bod byl do programu přijat, a to po bodu 5)

Usnesení:

AS 3.LF UK schválil změnu v programu zasedání. Evaluce byla zařazena za bod 5)
Skrutátory byli určeni: Havrda a Hrudka.

ad 3) Kontrola zápisu z 8.6.2010.

Usnesení k bodu č.10) Zpráva o projektu Wikiskripta bylo po upozornění studentů doplněno a
zní:
AS 3.LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí. Doporučuje vedení fakulty aktivní
zapojení a žádá o pomoc při realizaci tohoto projektu“.
Doplněk usnesení byl již odsouhlasen předsednictvem senátu v období prázdnin.

Usnesení:

AS 3.LF UK schválil zápis z 8.6.2010 včetně dodatku k usnesení v bodě 10). (20-0-0)
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ad 4) Informace děkana.

Děkan informoval o bodech, které byly do současné doby splněny:
a) Wifi síť byla zprovozněna a lze se na ni připojit kdekoli na fakultě. Přesahuje i mimo
fakultu.
b) 20.10. bude otevřena nová posluchárna pro cca 75 studentů ve 3.p. děkanátu. Ponese
jméno Prof.MUDr.Richarda Jelínka, DrSc., bývalého přednosty Ústavu histologie a
embryologie 3.LF UK.
Děkan současně poděkoval senátoru Čelkovi, který umožnil rozšíření posluchárny o
prostory Ústavu epidemiologie.
c) Uskuteční se návštěvy učitelů 3.LF na zahraničních fakultách, a to v Mnichově a
Nottinghamu. Tyto fakulty mají podobné curriculum jako 3.LF UK( časově úsporné).
Do Prahy přijede na návštěvu prof. z Anglie.
d) Do IGA (Interní grantová agentura MZ ČR) bylo na fakultě v letošním roce podána 20
přihlášek. Je to 3 x více než v roce minulém. Fakulta plánuje odměnit pracovníky,
kteří podají žádosti o grant, podmínky odměňování za podání žádostí o grant budou
zveřejněny.
e) Fakulta získá finanční prostředky do onkologického programu od města Prahy.
V několika předmětech bude fakulta přesahovat hranice fakulty i UK. Plánuje se
spolupráce s ČVUT (prof.Pospíšil).
f) Učitelé, kteří prošli úspěšně evaluací výuky a byli několikrát kladně hodnoceni
obdrželi odměny.
Rozprava:
Na dotaz studenta Hrudky děkan vysvětlil rozdíl v systému 3.LF UK a výuky fakult
v Mnichově a Nottinghamu.
Teoretické obory jsou začleňovány do kliniky. Učitelé v zahraničí absolvují týdenní kurz
jak učit, který je zakončen zkouškou. Učit nemůže nikdo, kdo neprošel tímto kurzem.

ad 5) Podmínky pro přijímací řízení na 3.LF UK pro akademický rok
2011/2012

„Informace o studiu a přijímacím řízení 3.LF UK pro akademický rok 2011/2012“ byly
předloženy senátu 17.9.2010 a byly odeslány elektronicky senátorům a schváleny per rollam
23.9.2010 (17-1-0).

Usnesení:

AS 3.LF UK schválil ještě dodatečně „Informace o studiu a přijímacím řízení 3.LF UK pro
akademický rok 2011/2012.“ (20-0-2)

ad 6) Evaluace výuky za letní semestr 2009/2010.

Presentaci o proběhlé evaluaci za letní semestr 2009/2010 přednesla doc.MUDr.Daniela
Janovská. Na podrobných grafech ukázala hodnocení v jednotlivých oborech i ročnících
studia. V závěru shrnula problémy, které se při evaluaci výuky většinou stále opakují:
dodržování rozvrhu, neznalost syllabů, kvalita jazykového vybavení učitelů, komunikace se
studenty apod.
Všichni přednostové obdrželi elektronicky výsledky evaluace výuky svého oboru.
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Rozprava:
V rozpravě bylo vysvětleno, že kdo nemá pracovní úvazek na fakultě a není zaměstnancem
fakulty, nemůže být proto odměněn. Výsledky evaluace se zveřejňují na intranetu.
Připomínky je možné posílat doc.Janovské a dr.Marxovi.
Studenti navrhují změnit dotazník. Důležitá je návratnost vyplněných dotazníků. Do
budoucna bude evaluace elektronickou formou, kde bude nutné návratnost zajistit.

Usnesení:

AS 3.LF UK vzal přednesenou informaci Evaluační komise o evaluaci výuky za letní semestr
2009/2010 na vědomí a navrhl, aby výsledky evaluace byly zveřejněny na neveřejné části
webových stránek fakulty. (20-0-2)

ad 7) Příprava voleb do AS 3.LF UK na volební období 2010 – 2013

MUDr. A. Doubková, CSc. informovala o přípravě voleb. První zasedání volební komise se
konalo 4.10.2010. Na tomto zasedání byla MUDr.Doubková, CSc. zvolena předsedkyní
volební komise a studentka Denisa Ffrajerová místopředsedkyní.
Bylo konstatováno, že je nutné rozšířit volební komisi o další členy, a to v části
zaměstnanecké i studentské, jelikož se někteří členové volební komise stali kandidáty.
Do zaměstnanecké část volební komise jsou ještě navrženy: PharmDr.Magdalena Šustková,
CSc. z Ú.farmakologie a RNDr. Jana Matějčková z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární
biologie.
Do studentské části volební komise jsou dále navrženy: Martina Mazancová, Jana Vicanyová,
Marcela Čechová.
Návrhy na kandidáty do AS 3.LF UK je možno podávat do čtvrtka 28.10.2010.
Volební komise požádá navržené kandidáty, zda s kandidaturou souhlasí a v případě kladné
odpovědi budou zařazeni jmenovitě v abecedním pořadí na kandidátku.
14.10. 2010 proběhne další zasedání volební komise, na kterém bude projednán harmonogram
služeb při vlastních volbách 4. a 5.11.2010.
Pokyny pro volby byly zveřejněny ve VNS, na webu fakulty a v elektronické podobě byly
zaslány pracovištím.
Je nutné, aby se voleb zúčastnilo 30% , jinak by bylo nutno volby opakovat.
Volební komise požádala RUK o vyjádření k nejasnosti § 70 a §77 Zákona 111/98 Sb. o
vysokých školách, které se týkají pozice „akademický pracovník“. Stanovisko bude sděleno
do konce tohoto týdne.
Kment vyzval senát, aby se vyjádřil, zda chce hlasovat o doplňujících členech studijní a
zaměstnanecké volební komise zvlášť nebo najednou.
Závěr:
Senát se rozhodl hlasovat o doplnění volební komise najednou (22-0-0)
Usnesení:
AS 3.LF UK schválil doplnění volební komise. (22-0-0)
Rozprava:
V rozpravě bylo hovořeno o závažnosti objasnění sporných bodů v zákoně o vysokých
školách, a to s ohledem kdo je volič a kdo může být volen.
K tomuto senát vydal následující usnesení:
Vzhledem k proběhlé diskuzi o tom, kdo má právo volit a kdo má právo být volen do
Akademického senátu fakulty, zaujal AS 3.LF UK stanovisko, že každý, kdo má
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pracovní úvazek na 3.LF UK a je akademickým pracovníkem podle § 70 Zákona o
vysokých školách č. 111/98 Sb., má právo volit a být volen. Jakékoli jiná interpetace
nemůže být uplatněna bez schválení AS 3.LF UK. (15-0-6)
Alternativa pro příští zasedání senátu je 9.11. nebo 16.11.2010.
Po hlasování ( 17-0-3) se senát rozhodl, pro termín zasedání

úterý 9. listopadu 2010.

Doc.MUDr.Milan Kment, CSc,
předseda AS 3.LF UK
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Č.j. 7/3-31/2010 AS 3.LF UK
Zápis č.26 ze zasedání AS 3.LF UK, které se konalo dne 9. listopadu 2020 v konferenční
místnosti na děkanátě 3.LF UK
Přítomní: dle prezenční listiny (23 senátorů)
Omluveni: Kalvach, Líbalová, Polák, Rosina, Sargsjan, Padyšáková
Neomluveni: Gojiš, Šebková
1 senátor odstoupil
Hosté:
Prof.MUDr.Michal Anděl, děkan 3.LF UK
MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan
Čupka Tomáš
Program:
1) Zahájení.
2) Schválení programu, určení skrutátorů
3) Kontrola zápisu.
4) Informace děkana
5) Zpráva o výsledku voleb do AS 3.LF UK na funkční období 2010-2013
6) Návrh dílčích změn předpisů UK
7) Informace ze zasedání AS UK 15.10.2010
8) Různé

ad 1) Zahájení.
Poslední zasedání senátu zahájil předseda Kment přivítáním senátorů a hostů.

ad 2) Schválení programu a určení skrutátorů.
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
Byli určeni skrutátoři: Dlouhý a .Jelínek.

ad 3) Kontrola zápisu.
Předseda senátu Kment konstatoval po přečtení projednávaných bodů z minulého zasedání,
že usnesení byla splněna.
Závěr:
AS 3.LF UK souhlasí se zněním zápisu ze zasedání AS 3.LF UK 12.10.2010. (17-0-0).

ad 4) Informace děkana.
-

Odměny pro pracovníky, kteří včas podají grantovou přihlášku. Byla připravena
finanční odměna, ale nikdo včas přihlášku nepodal. Finanční stimul nepomohl.
Školka pro děti studentů a zaměstnanců fakulty. Děkan návrh projednal s ředitelem
FNKV a společně nalezli možné řešení v tom, že by školka mohla být umístěna
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-

-

-

v dětském domově v Říčanské ul. Je nutné zvážit možnou kapacitu. Problém bude
ještě dořešen podle dalšího jednání s ředitelstvím FNKV.
Část kapacity v pavilonu G ve FNKV bude využita pro výzkum (laboratoře, přístroje).
Výuka – na základě diskuze v Komisi pro výuku dojde k posunu změn výuky až od
akademického roku 2011-2012. Fakulta připravila podrobnou analýzu výuky na
lékařských fakultách evropských univerzit a na lékařských fakultách v ČR. Má
podrobná curricula fakult a v některých případech curricula v přehledech.
V tomto týdnu odjelo 5 pracovníků fakulty na Univerzitu v Nottinghamu..Bude
navázána spolupráce s Univerzitou v Mnichově. Přijede pracovník, který u nás bude
mít seminář, plánujeme vyslání pracovníka fakulty do Mnichova. 2 studenti jsou
v rámci smlouvy na ERASMU v Německu.
V Břevnoském kláštěře v Praze proběhlo 4. a 5.11.2010 setkání lékařských fakult ČR
a SR. Setkání organizovala 2.LF UK. Projednány byly důležité otázky (věcné i
organizační) převzetí specializačního vzdělávání lékařskými fakultami. Význam této
problematiky podtrhla přítomnost ministra zdravotnictví Hegera.
Závěrem děkan poděkoval za podněty, které dostával a za dobrou spolupráci se
senátem.

Rozprava:
Na otázku, jaká je jednota fakult v otázce specializačního vzdělávání (Havrda) děkan upřesnil:
Děkani LF ČR se zúčastnili schůzky na pozvání ministra zdravotnictví.
Akreditační komise (dále jen AK) se budou rekonstruovat. Fakulty mohou vyslat do AK své
zástupce (přednosty klinik). Druhá polovina AK budou zástupci Lékařské komory a členové
odborných společností. AK budou určovat odborné náplně, zaručí, aby zkoušky probíhaly
v ČR v různých místech (Brno, Praha), aby některá místa nebyla vynechána. Předsedové AK
by měli po dvou letech rotovat.
Proděkan Marx doplnil, že vzhledem k tomu, že LF nemají právní subjektivitu, za UK bude
zástupcem v AK prorektor prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. a pak prof. MUDr. Vladimír
Palička, CSc.

ad 5) Zpráva o výsledku voleb do AS 3.LF UK na funkční období 20102013.

Podrobnou zprávu podala předsedkyně volební komise MUDr.Alena Doubková, CSc.
Volby proběhly ve dnech 4. a 5. listopadu 2010 a zúčastnilo se jich 40% členů akademické
obce (studentů a akademických pracovníků.
Zvoleno bylo:
a) 16 akademických pracovníků, a to 8 z pracovišť klinických a 8 z pracovišť
teoretických,
b) 16 studentů, po dvou z každého oboru studia a dalších á studentů s nejvašším počtem
hlasů.
Výsledky voleb byly zaslány předsedovi AS UK prof. RNDr. Hálovi, DrSc., děkanovi fakulty
prof.MUDr.M.Andělovi, CSc. Současně byly výsledky zveřejněny na úřední desce fakulty, na
webových stránkách a ve fakultním časopise VITA NOSTRA revue.
Voleb se zúčastnili ve velkém počtu studenti anglického curricula.
Zasedání nového senátu je plánováno na úterý 14.12.2010.

Závěr:

AS 3.LF UK vzal přednesenou zprávu na vědomí.
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ad 6) Návrh dílčích změn vnitřních předpisů UK.
AS UK zaslal vedení fakulty a předsedovi AS 3.LF dopisem č.j.171/2010 návrhy dílčích
změn
a) Statutu UK
b) Studijního a zkušebního řádu UK.
s požadavkem o vyjádření a případné připomínky do 18.11.2010.
Text navrhovaných změn těchto vnitřních předpisů UK byl zveřejněn na webové stránce UK.
Havrda doplnil informací, že změny nebyly schváleny před prázdninami, protože AS nebyl
schopen usnášení (hlasovalo pouze 40 senátorů AS UK).Proto je návrh předkládán znovu.
Objasnil některé podstatné body týkající se změn v Studijním a zkušebním řádu UK (kreditní
systém a maximální doba postgraduálního doktorského studia) a návrhu změn ve Statutu UK
(úprava počtu hlasů při schvalování vnitřních předpisů UK.
Havrda dále podal návrh na doplnění statutu UKv čl. 35, který se týká doručování důležitých
písemností studentům (Statut UK čl. 35, odst.1 a 2 „Doručování písemností studentům do
vlastních rukou“).
„Čl. 35
Doručování písemností studentům a uchazečům do vlastních rukou
1. Písemnosti lze studentům do vlastních rukou doručovat přímo na fakultě. Fakulta
vyzve studenta k převzetí písemnosti běžně dostupnými prostředky, zejména prostředky
elektronické komunikace a vývěskou na úřední desce na dobu nejméně 1 týdne. O
způsobu a výsledku výzvy se pořizuje záznam.“ Převzetí písemnosti student potvrdí
svým podpisem. Odepření převzít písemnost má účinky doručení; o odepření musí být
pořízen záznam.
2. Nepostupuje-li se podle odstavce 1, nebo Nepodaří-li se způsobem uvedeným v
odstavci 1 písemnost doručit do tří pěti pracovních dní, doručí se písemnost
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 36a) na hlášenou adresu 37). Písemnost
je doručena dnem jejího převzetí, nebo dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o její
doručení 37a), anebo dnem, kdy marně uplynula desetidenní lhůta k jejímu vyzvednutí,
počítaná ode dne, kdy byla písemnost uložena v provozovně provozovatele poštovních
služeb a adresát byl vyzván k jejímu vyzvednutí37b) .
3. Jestliže je student zastupován na základě plné moci, doručuje se pouze zástupci, a to
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Ustanovení odstavce 2 věty druhé
platí
obdobně.
4. Nepodaří-li se písemnost z jakéhokoli důvodu doručit podle odstavce 2 nebo 3 nebo
nesplní-li student povinnost hlásit adresu, uloží se písemnost na studijním oddělení
děkanátu fakulty a současně se sdělení o tom vyvěsí na úřední desce fakulty (náhradní
doručení na fakultě). Osmý den po uložení písemnosti je dnem doručení. Tohoto
postupu
nelze použít u rozhodnutí podle § 68 odst. 3 písm. f) až i) zákona o vysokých školách. "
Cílem navrhované změny je posílení úlohy elektronické komunikace v procesu doručování,
tedy posílení té metody doručení, kdy je student prostřednictvím elektronické komunikace (emailem, mobilním telefonem) informován o tom, že má písemnost uloženou na fakultě, kde si
ji pak vyzvedne. Jako doplnění lze použít informační vývěsku na úřední desce, které si může
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povšimnout student nebo jeho kolega, který mu informaci vyřídí. Teprve tehdy, je-li tento
způsob komunikace neúčinný (prodloužení na 5 pracovních dnů, tedy týden), použije se
metoda poštovního doručení, která je ve většině případů méně praktická (zásilka putuje na
adresu trvalého bydliště, kde se student nemusí právě zdržovat, zatímco na fakultě by se
vyskytovat měl).
Navrhovaná změna reaguje na změny životního stylu charakteristické pro současnou dobu,
kdy se jednak zvyšuje úloha elektronické komunikace na úkor klasické komunikace poštovní,
jednak se zvyšuje mobilita osob. Návrh je inspirován snahou rektora UK vnést větší řád do
administrativních úkonů prováděných na UK, který se zrcadlí v návrzích na změny Studijního
a zkušebního řádu UK, zaslaných Akademickém senátu UK 18.10.2010 a poslaných AS
3.LFUK k vyjádření.
Rozprava:
V rozpravě byla diskutována otázka, zda by povinnost fakulty pokusit se zásilku doručit podle
odstavce 1 neměla být formulována pregnantněji, ale v tom nedošlo mezi senátory ke shodě a
formulace byla odhlasována ve výše uvedeném znění.
V diskuzi studentů i akademických pracovníků k návrhu Havrdy byly také vysloveny některé
připomínky (doba do kdy písemnost doručit).
a) Senát hlasoval nejdříve o návrhu dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK:
Usnesení:
AS 3.LF UK nemá k návrhu dílčích změn Studijního a zkušebního řádu UK připomínky
a s návrhem souhlasí. (22-0-0)
b) Dále hlasoval senát o návrhu dílčí změny Statutu UK.
Usnesení:
AS 3.LF UK souhlasí s návrhem dílčí změny Statutu UK, tak jak byl předložen (16-1-5).
Návrh byl přijat.
c) Hlasování, zda má být návrh Havrdy (změna v čl.35 Statutu UK) přesunut na jednání
nového senátu.
Usnesení:
AS 3.LF UK nesouhlasí s přesunem návrhu Havrdy na změnu Statutu UK, čl.35 na
zasedání nového senátu v prosinci 2010 (9-6-6).
d)Hlasování o návrhu podaném senátorem Havrdou na dílčí změnu Statutu UK čl.35.
Usnesení:
AS 3.LF UK doporučuje rektorovi UK, aby zvážil změnu Statutu UK v čl. 35
„Doručování písemností studentům do vlastních rukou“. (19-0-1)

ad 7) Zpráva ze zasedání AS UK
Zástupci v AS UK Havrda a Grill stručně sdělili informace z posledního zasedání AS UK.
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-

Vláda šetří s finančními prostředky,možnost UK získat peníze za kvalitní publikace.
V r.2010 „vázání finančních prostředků“. Jde o běžný nástroj.
Plánovány změny ve výzkumu - specifický výzkum.

Senát vzal informaci na vědomí.

ad 8) Různé.
-

Kvestor UK oznámil 3.LF výši finančních prostředků z hospodářského výsledku UK
z minulých let k rozdělení. Tajemnice fakulty navrhuj rozdělení částky do fondu
odměn 3.LF UK.

Usnesení:
AS 3.LF UK souhlasí, aby výše hospodářského výsledku UK za minulá období, která
byla 3.LF UK oznámena RUK byla v plné výši převedena do fondu odměn. (19-0-0)
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