Zápisy z jednání Akademického senátu 3. LF UK v období 14. 12. 2010 – 31. 12. 2011
Č.j. 7/7- 2/2010- AS 3.LF UK
Zápis ze zasedání AS 3.LF UK č.1, které se konalo dne 14.12.2010 v zasedací místnosti
děkanátu 3.LF UK.
Přítomní: dle prezenční listiny (celkem 30 senátorů)
Omluveni: Rosina, Klofat
Hosté:
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan
MUDr. Alena Doubková, CSc., předsedkyně volební komise
Josef Fontana
Program:
1) Zahájení (MUDr. A. Doubková, CSc.)
2) Představení senátorů.
3) Tajná volba předsedy senátu a 2 místopředsedů.
4) Různé
ad 1) Zahájení.
První zasedání nového senátu (č.X) pro volební období 2010 - 2013 zahájila předsedkyně
volební komise MUDr. A. Doubková, CSc. spolu s členem studentské volební komise J.
Fontanou. Přečetla protokol o výsledcích voleb, který byl zaslán předsedovi AS UK a byl
zveřejněn na úřední desce i na webu fakulty.
V anglickém překladu informoval studenty - členy AS 3.LF UK J. Fontana.
ad 2) Představení senátorů.
Senátoři se představili a stručně charakterizovali svoji činnost na fakultě.
Jednání bylo vedeno dvojjazyčně (česky a anglicky).
ad 3) Tajná volba předsedy a 2 místopředsedů AS 3.LF UK.
Předsedkyně volební komise vyzvala přítomné, aby navrhli členy volební komise pro tajnou
volbu předsedy senátu.
Členy volební komise pro volbu předsedy senátu byli senátory navrženi:
Dlouhý, Mandys, Hugo. S účastí ve volební komisi projevili souhlas.
Skrutátory byli určeni: Beneš a Šafra.
Závěr:
AS 3.LF UK souhlasí se složením volební komise pro volbu předsedy AS 3.LF UK ve
složení: Dlouhý, Mandys a Hugo. (29- 0-1)
Členové volební komise pro volbu předsedy senátu si zvolili předsedou Mandyse.
Kandidáty na funkci předsedy AS 3.LF UK byli navrženi:
Kment, Vácha, Duška, Grill, Havrda, Kozák, Mandys.
Kandidaturu odmítli: Kment, Grill a Mandys. S kandidaturou souhlasili: Vácha, Duška,
Havrda, Kozák.
Volební komise rozdala senátorům volební lístky s tím, že každý senátor napíše na lístek
jméno kandidáta na předsedu senátu, pro kterého hlasuje. Lístky pak vhodí do připravené
urny.
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Po provedení tajné volby volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno celkem 29 platných
hlasů a 1 hlas neplatný.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. obdržel 21 platných hlasů senátorů a byl zvolen předsedou
AS 3. LF UK. Volbu přijal.
Senát zvažoval, v jakém ze dvou jazyků (česky a anglicky) budou jednání senátu vedena.
Duška navrhl tzv. free policy, každý svým jazykem, pouze usnesení senátu by měla být
dvojjazyčná. Definitivně bude v tomto směru rozhodnuto na dalším zasedání senátu.
Jednání senátu pokračovalo volbou místopředsedy z řad akademických pracovníků a
místopředsedy z řad studentů. Každá komora senátu volí svého místopředsedu zvlášť.
Z komory akademických pracovníků byli kandidáty na funkci místopředsedy navrženi:
Kozák, Bernášková, Báča, Grill, Duška, Havrda, Mandys.
Kandidaturu odmítli: Bernášková, Grill, Duška, Mandys. Kandidaturu přijali: Kozák, Báča
a Havrda.
Ze studentské komory byl navržen jako jediný kandidát na místopředsedu Peter Ivák.
Po provedení tajné volby volební komise konstatovala:
Odevzdáno bylo celkem15 hlasů akademických pracovníků, z toho 2 neplatné.
Doc. MUDr.Tomáš Kozák, Ph.D. obdržel 10 platných hlasů akademických pracovníků a
byl zvolen místopředsedou AS 3. LF UK
Studenti odevzdali celkem 15 hlasů, 2 se zdrželi, 13 hlasů bylo pro P. Iváka.
Místopředsedou studentské části senátu se stal Peter Ivák.
Závěr:
AS 3. LF UK zvolil předsedou senátu Mgr. Marka Váchu, Ph.D. a místopředsedy
senátu: doc. MUDr. Tomáše Kozáka, Ph.D. a Petera Iváka.
ad 4) Různé.
- Prospěchová stipendia za akademický rok 2009/2010.
Presentaci přednesla doc. MUDr. D. Janovská, CSc. a vysvětlila kriteria pro získání stipendia
za vynikající studijní výsledky. Hodnota stipendia je 10 tis.Kč pro studenta, který kriteria
splnil. Stipendia jsou vyplácena ze stipendijního fondu. V letošním roce je návrh na celkovou
výši vyplácených stipendií 1.400 tis. Kč.
Závěr:
AS 3.LF UK souhlasí s návrhem prospěchových stipendií za akademický rok 2009/2010.
(28-0-0)
Návrh na podporu kampaně „Děkujeme, odcházíme!“
Předkladatel: Kalvach
Senátoři obdrželi na zasedání písemné znění návrhu se zdůvodněním předkladatele.
Kalvach požádal senát, aby akci Lékařského odborového klubu podpořil.
-

Rozprava:
Havrda vyjádřil také podporu akci „Děkujeme, odcházíme!“. Zdůraznil, že cíl akce nikdo
nezpochybňuje. LOK jednal o problematice s ministrem zdravotnictví a žádal o zahájení
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diskuze o problémech ve zdravotnictví. Dle názoru lékařů všechny problémy může vyřešit
reforma zdravotnictví, kterou je nutno urychlit.
Mandys – není si jist, zda akci Lékařského odborového svazu je vhodné podporovat na
zasedání senátu fakulty. Domnívá se, že jde o akci jednostrannou, neřeší otázku dalších
zaměstnanců (vnitřní emigrace). Dojde k nerovnováze. Volá po racionální reformě
zdravotnictví.
Duška - Lékaři nevolají pouze po zvýšení mezd, chtějí pracovat v systému, kde se nebude
krást, v systému, kde se nebude plýtvat finančními prostředky. Žádají restrukturalizaci
systému, racionalizaci řízení. Nežádají více peněz; jde pouze o 1% finančních prostředků ze
zdravotnictví.
Kozák vyjádřil pochybnost, zda podpora akce je věcí senátu fakulty.
Děkan a kolegium považují platy lékařů ve fakultních nemocnicích za absolutně nedostatečné.
Z tohoto hlediska dobře chápou lékaře, kteří se akce zúčastňují. Nesouhlasí však s její formou.
Rizikem akce je propad pracovních týmů a obtíže při výuce studentů. Fakultě rozhodně jde o
udržení všech schopných akademických pracovníků a doktorandů.
Havrda ocenil přístup děkana fakulty. Domnívá se, že senát akci LOK podpořit může. Lékaři,
které fakulta vychovává by měli pracovat v dobrých podmínkách. Mají obrovskou
odpovědnost a současný stav je nedůstojný.
Univerzita by měla lidi spojovat, měly by zde vznikat nové myšlenky a pracovníci by se
k nim měli vyjadřovat.
Kalvach konstatoval, že situace ve zdravotnictví nebyla řešena mnoho let.
Brabec souhlasil, že problematika se na půdě senátu projednávat má.
Nováková upozornila na problémy postgraduálních studentů.
Děkan vysvětlil, že v krátké době vyjde vyhlášky, která problematiku PGS bude řešit.
Návrh Havrdy na usnesení AS 3.LF UK, který senátu přednesl, byl doplněn podle připomínek
z diskuze.
Senát hlasoval nejprve o pozměňovacím návrhu, který schválil ( 26-0 2).
Po přečtení celého návrhu usnesení, t.j. původního návrhu a doplňku, senát hlasoval
o usnesení jako celku.
Usnesení:
Akademický senát 3. Lékařské fakulty UK (dále AS 3.LF UK) vyjadřuje podporu akci
Lékařského odborového klubu „Děkujeme, odcházíme!“.
Považuje důvody této akce za oprávněné a chápe, že cílem není masivní odchod lékařů
do zahraničí, ale jejich setrvání v České republice za podmínek, které by jim
umožňovaly pracovat bez porušování zákoníku práce, za podmínek lidských a
důstojných.
AS 3.LF UK vyzývá vládu ČR, aby vyslyšela požadavky lékařů. Domnívá se, že
prostředky na zdravotní péči v ČR nejsou využívány zcela účelně a nabízí účast
odborníků z řad pracovníků 3.LF UK k diskuzi o reformě zdravotní péče.
Návrh usnesení byl přijat (25-0-3)
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Příští zasedání AS 3.LF UK se bude konat v úterý, dne 11. ledna 2011 ve 14,30 hod.
Zapsala: Jeníčková
Mgr. Marek Vácha, Ph.D.v.r.
předseda AS 3.LF UK
Č.j. 7/3- 3/2011 AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 2, které se konalo dne 11. ledna 2011 v zasedací
místnosti děkanátu 3. LF UK.
Přítomní: dle prezenční listiny (celkem 29 senátorů)
Omluveni: Jonáš
Hosté: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan
Program:
1) Zahájení.
2) Návrh překladatele pro anglicky mluvící studenty
3) Schválení programu a určení skrutátorů
4) Kontrola zápisu ze 14. 12. 2010
5) Informace děkana
6) Zpráva o činnosti AS 3. LF UK v r. 2010
7) Revize volebního a jednacího řádu AS 3. LF UK
8) Projekt „running with those, that can´t“ (Scott Keel)
9) Přípravný kurz USMLE (United States Medical Licensing Exam) (Scott Keel)
10) Různé
ad 1) Zahájení.
Zasedání zahájil a uvítal senátory předseda senátu Vácha.
ad 2) Návrh překladatele pro anglicky mluvící senátory.
Zasedání senátu bude z časových důvodů vedeno v českém jazyce.
Senátor Jan Hugo se nabídl, že bude pro anglicky mluvící senátory na jejich žádost
některé pro ně nejasné body překládat .
Prováděním překladů důležitých dokumentů a závěrů ze zasedání pověřil děkan Ústav
cizích jazyků 3. LF UK, jehož přednostkou je doc. PhDr. Přívratská, CSc.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí:
a) s návrhem na jazykové vedení zasedání senátu v českém jazyce,
b) s tlumočením některých bodů při zasedání členem senátu J.Hugem pro anglicky
mluvící senátory,
c) s prováděním překladů závažných dokumentů a závěrů ze zasedání Ústavem
cizích jazyků. (27-0-0)
ad 3) Schválení programu, určení skrutátorů.
Výše uvedený program zasedání obdrželi senátoři spolu s pozvánkou na zasedání mailem.
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Skrutátory byli určeni: Dlouhý a Maďa.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s navrženým programem zasedání. (28-0-0)
ad 4) Kontrola zápisu ze 14. 12. 2010.
Zápis obdrželi senátoři mailem.
Závěr:
Zápis ze 14. 12. 2010 byl schválen tichým souhlasem bez připomínek.
ad 5) Informace děkana.
Prof. Anděl úvodem řekl, že jeho zpráva se bude týkat hlavně 3 bodů.
a) Akce LOK „Děkujeme, odcházíme“.
I když motivy jsou legitimní, kolegium děkana neuvažuje připojit se k akci. Důvody
pro to jsou technické i praktické. Fakulta stojí o to, aby se lékaři mohli vrátit. Vedení
FNKV určilo lhůtu s tím, že žádné sankce nebudou. Přednostové byli o tom
informováni. Nebudou také žádné komentáře vůči těm, kteří se akce účastnili.
Ti, kteří se akce účastnili, zasluhují úctu (udělali důležitý krok, za účelem řešit, co
dlouho nebylo řešeno).
Ti, kteří se k akci nepřipojili, zaslouží také úctu ( nelíbilo se jim provedení akce, kdo
akci vede, chtějí posílit integritu pracovišť).
Věci je třeba chápat z mnoha stran, zásadní je udržet integritu pracovišť.
Akce odchodu lékařů vytváří určité problémy i pro fakultu. Otázkou je, jak bude
zajištěna výuka (ORL, neurologie). Děkan již jednal s přednosty. Byla by velká škoda,
ztratit dobré a kvalifikované pracovníky. Po 1. 3. 2011 se fakulta bude snažit tyto lidi
podchytit.
Akce otevřela mnoho různých problémů. Na pracovištích je napětí, což se také dotýká
výuky. Je třeba vidět všechny motivy akce (určité nespravedlnosti).
Ministr zdravotnictví bude jednat s děkany LF.
Děkan je připraven předložit vedení FNKV k problematice odchodu lékařů
připomínky z Akademické obce fakulty. Pokud AS 3. LF UK sestaví body, které je
nutné řešit, děkan bude řešení hledat.
b) Reforma studia – kosmetické úpravy.
Vedení fakulty má jasný půdorys 1., 2. a 3. cyklu. V příštím týdnu začne jednání s
profesory.
O reformě výuky se bude konat výjezdní zasedání. Připravovat se budou rozvrhy.
Odstraní se problematická zkouška v M IIC.
c) Ekonomika, ve které se musí fakulta pohybovat.
Fakulta bude v tomto roce hospodařit s menším rozpočtem.
Rok 2011 je posledním rokem výzkumných záměrů, fakulta obdrží pouze 1/3 státní
dotace (na fakultě jsou řešené VZ: kardiologie, metabolismus, neuropsychiatrie).
Fakulta bude dostávat pouze finanční prostředky za publikace uvedené v RIVU. Tyto
finanční prostředky budou vráceny na ta pracoviště, na kterých publikace vnikly.
Některé dosud zakoupené přístroje nejsou dostatečně využity. Fakulta hledá, jak
postupovat v tomto směru koordinovaně.
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Základem politiky fakulty je vytvořit ještě další centra výzkumu (onkocentrum,
traumatologické centrum, neurovědní centrum).
Rozprava:
ad a)
Rozpravy se zúčastnili senátoři:
Havrda, Duška, Grill, Kalvach, Hugo, Brabec a Kment.
Konstatovali, že akce „Děkujeme, odcházíme“ měla důvody oprávněné a dlouho neřešené.
Motivy nejsou chamtivost, ale principy a motivy morální. Je nutné zpřístupnit údaje o nákupu
přístrojů a průběh výběrových řízení, využití přístrojů ve FNKV.
Fakulty by své stanovisko měly sjednotit. Kladné stanovisko dosud vyjádřily senáty 1. LF
UK, (i VR 1.LF UK), LF UP Olomouc a LF UK Hradec Králové.
Dále bylo v rozpravě konstatováno, že usnesení AS 3. LF UK ze dne 14.12.2010 bylo
nedostatečně zveřejněno (zasláno bylo pouze všem senátům LF ČR ). Stanovisko AS 3. LF
UK i dalších senátů LF, se kterými bychom se měli dohodnout, by mělo být zveřejněno
v mediích. Nelze připustit, aby požadavky akce zapadly.
Děkan fakulty může ovlivnit a působit na vedení FNKV; parametry jsou rozdílné pro FNKV
a 3. LF UK. Vzájemné sočení na pracovištích je nutno odsoudit..
Návrh stanoviska pro ostatní senáty LF by měl být předem poslán předsedovi AS 3. LF UK
Váchovi. Text musí být vyvážený.
Předseda Vácha přerušil rozpravu s tím, že z pracovních důvodů musí v průběhu zasedání
odejít senátor Duška.
Sdělil senátorům, že MUDr. František Duška dopisem podal rezignaci na svoji funkci
v senátu s tím, že odjíždí na zahraniční stáž do Anglie. Dr. Duška učil na fakultě od r. 1986 a
byl velmi úspěšným studentem i pedagogem.
Předseda senátu Dr. Duškovi poděkoval za dosavadní činnost a popřál mu do budoucna
mnoho zdaru a pracovních i osobních úspěchů.
Usnesení:
Předseda Vácha pověřil Havrdu,
a) aby připravil návrh krátkého stanoviska, kterým by AS 3.LF UK oslovil senáty
AS LF,
b) test zaslal předsedovi senátu. (19-0-8)
ad 6) Zpráva o činnosti AS 3. LF UK za r. 2010.
Zprávu obdrželi v písemné podobě všichni senátoři. Ze zprávy vyplynulo, že nebyly dořešeny
body týkající se návrhu úprav volebního a jednacího řádu AS 3. LF UK.
Závěr :
Zprávu o činnosti AS 3. LF UK za r. 2010 vzal senát na vědomí.
ad 7) Revize Volebního a jednacího řádu AS 3. LF UK
Předseda navrhl zřízení komise, která by se novelizací Volebního a jednacího řádu AS 3. LF
UK zabývala. Navrhl také, aby členem komise byl JUDr. Petr Šustek, který je pracovníkem
fakulty. Vyzval senátory, aby se přihlásili ti, kteří mají o práci v komisi zájem.
Po výzvě předsedy Váchy projevili zájem pracovat v komisi senátoři Havrda a Brabec.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí se zřízením komise pro vypracování novely Volebního a jednacího
řádu 3.LF UK ve složení JUDr. Šustek, Havrda a Brabec. (25-0-3)
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Grill upozornil, že účast JUDr. Šustka je podmínkou a senát neví, zda JUDr. Šustek členství
v komisi přijme. Senát proto znovu hlasoval o složení komise s tím, že souhlas se zřízením
komise je podmíněn souhlasem JUDr. Šustka.
Usnesení:
AS.3. LF UK doplňuje usnesení o zřízení komise pro vypracování novely Volebního a
jednacího řádu AS 3. LF UK podmínkou, aby JUDr. Šustek souhlasil se členstvím v této
komisi, jinak by bylo hlasování neplatné.(25-0-3)
ad 8) Projekt „running with those that can´t“.
Senátor Keel navázal na projekt z minulého roku, kdy fakulta z jeho iniciativy zakoupila
1 vozík pro postižené děti, který je nyní v Dětském domově v Psárech. Pražského
půlmaratónu se v r. 2010 zúčastnilo několik dětí na těchto upravených vozících a akce byla
velmi kladně mediálně hodnocena.
V pondělí 10. 1 .2011 senátor Keel uspořádal informační schůzku v Jonášově posluchárně,
jejímž cílem bylo získat kolegy, kteří by tlačili 8 vozíků s postiženými dětmi. Pro letošní
Pražský půlmaratón bylo získáno 35 studentů.
Usnesení:
AS 3. LF UK oceňuje kladně aktivitu senátora Keela a doporučuje vedení fakulty
maximální podporu akce „running with those that can´t“. (27-0-1)
ad 9) Přípravný kurz na USMLE (United states medical licensing exam).
Kurz se bude konat v letním semestru. Bude se platit malý poplatek (studijní materiály + plat
učitele). Každá lekce je 3 hodinová s 2 přestávkami. Týdně bude psán test.
Usnesení:
AS 3. LF UK bere na vědomí konání přípravného kurzu na USMLE a doporučuje
vedení fakulty podporu tohoto kurzu. (27-0-1)
Příští zasedání se bude konat 8. března 2011 ve 14,30 hod.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D.v.r.
předseda AS 3. LF UK

Č.j. 7/3 – 5/2011 AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 3, které se konalo dne 8. března 2011 v konferenčním
sále děkanátu 3. LF UK
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Doc. MUDr. Kment, CSc., MUDr. Bernášková, CSc., Doc. MUDr. Čelko, CSc.,
Doc. MUDr. Dlouhý, Ph.D., Prof. MUDr. Gurlich, CSc.,
Brekke Sivert
Hosté: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan,
Doc. MUDr.Daniela Janovská, CSc., zástupkyně proděkana
Ing. Jana Mužíková, tajemnice fakulty,
Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc., proděkan
Doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., proděkanka
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Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu, určení skrutátorů
3) Kontrola zápisu
4) Informace děkana
5) Návrh poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2011/2012
6) Podmínky pro přestup na 3. LF UK
7) Hospodaření 3. LF UK za r. 2010
8) Návrh rozpočtu 3. LF UK na r. 2011
9) Různé
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil a senátory uvítal předseda senátu Vácha. Sdělil, že se senát schází
v radostnější atmosféře než minule, kdy probíhala protestní akce LOK „Děkujeme,
odcházíme“, dále pak vzhledem k datu jednání dnešního AS popřál všem přítomným ženám
k svátku, představil a přivítal Doc. MUDr. Marka Bednáře, CSc., který nahradil v AS 3. LF
MUDr. Dušku, t.č. pracovně pobývajícímu ve Velké Británii.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Výše uvedený návrh programu jednání, který přečetl přítomným Vácha, obdrželi všichni
senátoři v rámci pozvánky e-mailem.
Požadavek na změnu uvedla MUDr. Janovská, zástupkyně proděkana Marxe, že projednávání
bodu 6) bude předloženo až na příští jednání.
Skrutátory byli zvoleni: Grill a Šafra.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s navrženým programem a jeho uvedenými změnami (tichý
souhlas).
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11.1.2011
Zápis z minulého jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem a nevznesli žádné připomínky.
Předseda Vácha informoval, že pro anglicky hovořící studenty zajistil překládání formou
pronájmu tlumočnického zařízení, které je na dnešním jednání již realizováno, důležité
materiály z jednání AS jsou překládány do angličtiny. Simultánní překlad zajišťoval senátor
Hugo.
Dále předseda Vácha informoval k bodu 7) jednání z minula, že JUDr. Šustek přijal
předsednictví v komisi pro revizi volebního a jednacího řádu AS 3. LF UK a že tříčlenná
komise ve složení navrženém na minulém jednání AS začne neprodleně pracovat.
Závěr:
Znění zápisu ze dne 11.1.2011 bylo schváleno tichým souhlasem bez připomínek.
Ad 4) Informace děkana
a) Děkan vyjádřil poděkování všem učitelům, senátorům a zaměstnancům, kteří se podílejí
na činnosti fakulty. Fakulta se vždy v hodnocení anket pohybovala na předních příčkách.
Letos však v anketě HN byla vyhodnocena jako nejlepší. Tato skutečnost je jistě výrazem
kvalitní práce učitelů a vědeckých pracovníků fakulty. Došlo k posunu v reformě výuky.
b) Práce na akreditacích – návrh bude připraven do konce března (Doc. MUDr. F.Votava,
Ph.D.), aby mohl být počátkem dubna 2011 projednán ve Vědecké radě. Předměty jsou
vesměs zabezpečeny týmem profesorů a docentů, mimo 2 obory, srovnání s jinými LF se
vedení 3. LF neobává.
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O navrhovaných změnách (počet kurzů a jejich integrace) referoval včera na jednání
Společnosti českých lékařů, a to s velmi pozitivní diskuzí. Poděkování patří rovněž všem
koordinátorům.
c) Stav po ukončení akce „děkujeme, odcházíme“
Fakulta přečkala akci bez větší úhony, větší problémy nebyly, byla udržena struktura
pracovišť a fakulty, nebylo to sice jednoduché, ale nebyly zaznamenány případy velkého
napětí na pracovištích. Větší problémy se dotkly dvou klinik.
Zkušeným klinickým pracovníkům bylo přidáno 8 tis. Kč, což ostře kontrastuje se školským
zařazením.
Děkan chce řešit s ředitelem nemocnice, aby finančně nebyli znevýhodněni pracovníci, kteří
mají vyšší úvazek u školy.
Děkan informoval o záměru vydat jako speciální číslo fakultního časopisu přes SVI informaci
o průběhu akce „Děkujeme, odcházíme“ v našich podmínkách. Byla pověřena Mgr.
Fleissigová.
Na výjezdním zasedání v Březnici byl časový prostor věnován rovněž pojetí etiky ve
zdravotnictví. Mgr. Vácha, pověřený řešením problematiky Kolegiem děkana, zamýšlí
zorganizovat v říjnu větší konferenci o etice ve zdravotnictví (filosofie, etika, pluralita atd.).
Nad konferencí by měl převzít záštitu rektor univerzity, konference by se měli zúčastnit
odborníci z jiných fakult. Dr. Grill navrhl zaměřit se i na právní aspekty. Akce by měla mít
všeobecný přínos.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informaci děkana na vědomí.
Ad 5) Návrh poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2011/2012 – viz
příloha č.1.
Všichni zúčastnění dostali přílohu č.1 – poplatky 2011/2012 (v češtině nebo angličtině).
Doc. Janovská zrekapitulovala typy a výše poplatků uvedených v dokumentu.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem poplatků spojených se studiem pro
akademický rok 2011/2012.
(25, 0, 0).
Ad 7) Hospodaření 3. LF UK za r. 2010 – příloha č.2
Tajemnice fakulty informovala přítomné o materiálu, který všichni členové AS obdrželi
v předstihu: hospodaření fakulty bylo vyrovnané, náklady i výnosy dosáhly 362 mil. Kč.
Snížená dotace v závěru roku byla kompenzována zvýšenými tržbami od samoplátců.
Největší položkou byly opět osobní náklady (63%). Objem vyplacených mezd zůstal na
úrovni roku 2009 (229,6 mil. Kč) Další část byla věnována výčtu akcí souvisejících s údržbou
a vybavení nemovitého majetku – výměna oken v 6. NP byla financována z prostředků st.
rozpočtu (Zelená úsporám), proběhla první část modernizace schodišťových jader, stavebně
se upravilo a vybavilo několik laboratoří. Závěr vystoupení byl věnován fondovému
hospodaření.
Závěr:
Vyjádření AS 3. LF UK k hospodaření 3. LF UK za rok 2010 bude provedeno na
dubnovém zasedání senátu.
Ad 8) Návrh rozpočtu 3. LF UK na r. 2011 – příloha č.3
Materiál byl senátorům rozeslán v předstihu. Tajemnice fakulty informovala přítomné o
zásadách. V současné době není schválen AS UK rozpočet univerzity a není známo, jak
kriteria hodnocení fakult ovlivní výši příspěvku na vzdělávací činnost. Další neznámou je
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termín, kdy dojde ke změně DPH. Nedá se předpokládat další zvyšování tržeb od samoplátců.
Vyrovnaný návrh rozpočtu předpokládá náklady i výnosy na úrovni rozpočtu schváleného pro
r. 2010, to je ve výši 350 mil. Kč.
Dále tajemnice informovala o plánovaných akcích v oblasti obnovy a modernizace
nemovitého majetku.
V diskuzi byl vysvětlen dotaz prof. Kalvacha na různou výši dotace na vzdělání studenta.
Děkan potvrdil pravdivost s poukazem na nákladnost jednotlivých oborů. V této souvislosti
opakoval informaci o změně financování VŠ od roku 2012, kdy budou fakulty honorovány
v závislosti na publikační aktivitě v předcházejícím období.
Dále děkan upozornil na nutnost plného využití úvazku akademických pracovníků – od
příštího semestru nebude souhlasit s uzavíráním DPP s externisty, pokud budou na pracovišti
kmenoví zaměstnanci, kteří neplní stanovenou minimální výukovou zátěž. Je to jediná cesta,
jak udržet dosavadní průměrné mzdy.
Usnesení:
AS 3- LF UK schválil rozpočet fakulty na rok 2011 předložený tajemnicí fakulty, a to
bez připomínek. (25, 0, 0).
Ad 9) Různé
a) Návrh dílčí změny Statutu UK (čj. 35a/2011 a Přílohy č.2 Statutu UK (Organizačního
řádu) č.j. 35b/2011. Vložení č. 36a.
Rektor žádá AS UK dopisem ze dne 7.2.2011 o schválení navržených změn.
Sekretariát AS UK rozeslal dne 8.2.2011 senátům fakult písemný materiál k projednání a
sdělení stanoviska a případných připomínek do 8.3.2011.
Mgr. Vácha informoval přítomné ohledně navržených změn:
- formální změnu v textu Org. řádu UK Př. 2 Statutu UK (angl. název Filosofické
fakulty „Faculty of Arts“) a
- změnu statutu UK – vložení nového ustanovení 36a) o realizování mezinárodně
uznávaných kurzů v rámci vzdělávání.
V diskuzi, které se účastnili Havrda, Báča, Kovář, Vácha a děkan, bylo diskutováno, zda je
nebo proč není možné organizovat tyto kurzy podle stávajícího statutu v rámci bodů
celoživotního vzdělávání. Byly dva rozdílné názory. Dr. Havrda sdělil, že ve věci učinil
dotaz na AS UK, který bude řešen v rámci jednání legislativní komise AS UK.
Usnesení:
AS 3. LF UK s navrhovanými změnami Statutu UK souhlasí, doporučuje však zvážit,
zda pořádání mezinárodně uznávaných kurzů není možné realizovat podle stávajícího
statutu v rámci článků o celoživotním vzdělávání.
(23, 0, 2).
V souvislosti s řešením výše uvedeného byl vznesen požadavek od senátorů, aby jim takovéto
materiály byly dávány k dispozici před jednáním (zaslány naskenované e-mailem). Předseda
sdělil, že to v tomto případě časově nebylo možné.
b) Pokyn ředitele FNKV ohledně kompetencí zaměstnanců poskytovat informace
médiím
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Podle informací podaných Mgr. Váchou by v souladu s pokynem ředitele FNKV nesměli
zaměstnanci poskytovat informace sdělovacím prostředkům, pokud by neměli předchozí
odsouhlasení tiskovým oddělením nemocnice.
Dle děkana vyvolal pokyn řadu negativních ohlasů. Napsal proto řediteli FNKV po
projednání v Kolegiu děkana dopis, v němž s uvedeným vyslovil nesouhlas.
V bohaté diskuzi názorů na obsah pokynu ředitele FNKV (Grill, Kalvach, Scott, Bednář,
Havrda) byly vyjadřovány názory na osobní odpovědnost každého, kdo informaci podává,
novinářskou etiku, používání techniky a prostředků komunikace, požadavek taxativního
určení, jaký charakter informací má ředitel FNKV na mysli, apod. Za poskytování informací
z nemocnice je odpovědný ředitel a jím pověření pracovníci.
Děkan ve shrnutí uvedl, že za instituci oficiálně hovoří statutární zástupce. Fakulta brání
akademické svobody včetně svobody slova. Rozdíl je mezi osobním názorem a oficiálním
stanoviskem za pracoviště.
I když se stává, že mluvené někdy novináři posunou jinam. Děkan věří, že ředitel FNKV jeho
argumentaci, uvedenou v dopise, přijme.
c) Úvodní zasedání AS UK a zvolení Dr. Havrdy členem předsednictva AS
Předsedou AS UK byl v doplňovacích volbách znovu zvolen prof. Hála z MFF UK.
Dr. Havrda byl zvolen do předsednictva AS UK na návrh dr. Grilla. Havrda informoval o
složení AS UK a uvedl, že 3. LF UK má zástupce ve všech komisích (Grill, Fontana, Čupka).
AS UK se zabýval myšlenkou redukovat počet různých VŠ, aby škola, jako je UK, mohla
dosáhnout na větší díl dotačních financí, a o snaze zvýšit produkci vědy. Budou probíhat
práce na novém vysokoškolském zákoně, k akci „děkujeme, odcházíme“ přijal AS UK
usnesení vyjadřující podporu.
Zástupce FF Mgr. Zajíček zaslal podnět, že v současnosti je univerzita málo vnímána jako
celek, chtěl by toto zlepšit, každá fakulta propaguje různým způsobem sebe a nikoliv
univerzitu jako celek. To by se mělo zlepšit např. spoluprací v rámci AS (obnovit výjezdní
zasedání v širším či užším obsazení, pořádání vnitrouniverzitních konferencí za účasti
předsedů jednotlivých AS apod.
K tomuto tématu vznikla bohatá diskuze, v níž senátoři (Mandys, Báča, Ivák, Havrda, děkan,
senátoři za angl. curriculum) uplatňovali své náměty, např. využití profesionálních agentur PR
– zviditelnění univerzity např. pořádáním konferencí, tiskovek, vypsáním ceny univerzity
např. za nejlepší článek, k setkávání studentů více fakult využít např. hodin výuky tělocviku,
jazyků (námět děkana ze setkání děkanů a proděkanů), realizovat skutečné (nikoliv formální)
akce studentů, mít např. jednotně koncipované webové stránky.
Ivák: informoval, je existuje Studentská unie UK, která by jednotlivé fakulty měla dávat
dohromady. Vedoucí členové ale nepracují dobře, mnozí na tuto činnost nemají čas. Bylo by
vhodné činnost Studentské unie podpořit.
Studenti ze zahraničí vyslovili poznatek, že na Západě tímto jednotícím prvkem je
jednoznačně sport. Navíc sami studenti jsou hrdí na univerzitu, kterou navštěvují, všude to
dávají najevo, tady tomu tak není.
Po diskuzi se všichni shodli na společném názoru – potřebě podpořit jednotné vnímání
univerzity a utužování identifikace studenta (člena) s celou univerzitou.
Usnesení:
AS 3. LF UK
a) vnímá potřebu zlepšit jednotnou mediální prezentaci Univerzity Karlovy,
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b) podporuje kroky směřující ke zvýšení spolupráce mezi členy akademické obce napříč
fakultami a ke zvýšení jejich identifikace s Univerzitou Karlovou jako celkem,
c) se domnívá, že vedle zvýšení spolupráce představitelů jednotlivých fakult a jejich
samospráv je důležité též podporovat celouniverzitní studentské aktivity.
(23, 2, 0).
d) Připomínky zahraničních studentů k organizaci výuky a zkoušek v zimním a letním
semestru ( neurovědy)
d1) Senátor Klofat vznesl požadavek, aby pro studenty 5. ročníku byla upravena výuka a
zkoušky v zimním a letním semestru tak, aby mohli brzy odjet domů, jít pracovat a vydělat
peníze na další studium. Problém je také v počtu studentů ve skupinách (v údajném
preferování studentů v rámci Erasmu, v malém počtu termínů pro zkoušení, zejména
psychiatrie). Studenti se domnívají, že metodika není správná.
Senátor Klofat informoval o požadavku irských studentů na předtermín (z psychiatrie) na
počátek května, aby mohli absolvovat zkoušku a do konce května žádat o zaměstnání ve své
zemi.
Po proběhlé diskuzi děkan sdělil, že se musí řídit závaznými nařízeními rektora a
zkracování výuky by bylo porušením stanovených pravidel. Problém irských studentů
lze řešit pouze individuálním studijním plánem, nikoliv výjimkou (odpověď na dotaz S.
Keela). Redukce počtu skupin je vždy problém, protože rozvrhy musejí být dříve než je znám
konečný počet studentů. Návrh: možnost se volně přepsat v rámci skupin do jiné.
Závěr:
Děkan pověří proděkana pro studium a výuku Dr. Marxe projednáním a řešením
uvedených záležitostí a počet termínů s vedením psychiatrické kliniky, problémy se také
bude zabývat Kolegium děkana.
d2) Požadavek zahraničních studentů na zlepšení informovanosti
Senátor Keel navrhl vytvořit komisi složenou ze studentů a přednosty organizační jednotky
za účelem provedení kontroly a posouzení úrovně webových stránek – zveřejňování informací
pro studenty (rozvrhy, základní informace atd.).
Ivák sdělil, že webové stránky jsou nevyhovující pouze z toho důvodu, že tam jednotlivé
ústavy dávají málo informací. Bylo by žádoucí namotivovat příslušné zaměstnance, aby tam
informací dávali více, informace revidovali a odstraňovali informace staré.
Dále byla diskutována (Havrda, Vácha, Mandys) technická obtížnost dávání zpráv na web.
Senátorka Nováková konstatovala, že obdobná kontrola již byla zpracovávána a není jasné,
jak byl využit několikastránkový výsledek kontroly.
Návrh udělat školení pro sekretářky, jak informace zveřejňovat.
Studenti - senátoři opakovali na závěr požadavek dostávat materiály k projednávání
naskenované s dostatečným časovým předstihem.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal žádost zahraničních studentů na vědomí s tím, že předseda problém
předloží na nejbližším zasedání kolegia děkana.
Ve středu 9.3.2011 se koná zasedání Akademické obce fakulty, od 15,00 hodin v Syllabově
posluchárně. Pro anglicky hovořící studenty pak od 16,00 hodin. Všem senátorům byla
s časovým předstihem zaslána pozvánka s programem.
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Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále dne 12. dubna 2011 od
14,30 hodin.
Zapsala: Ing. Sádecká
10.3.2011
Č.j. 7/3 – 9/2011 AS 3. LF UK
Zápis z mimořádného zasedání AS 3. LF UK, které se konalo dne 29. března 2011 ve
14,00 hodin v konferenčním sále děkanátu 3. LF UK
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Hosté: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan,
MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan
Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc., proděkan
Doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., proděkanka
Program:
10) Zahájení
11) Schválení programu, určení skrutátorů
12) Připomínky AS 3. LF UK k textu „Pracovní návrh věcného záměru zákona o
vysokých školách“
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil a senátory uvítal předseda senátu Vácha. Sdělil, že se senát schází na
mimořádném zasedání na základě písemného požadavku více než 10 senátorů. Dále přítomné
informoval o programu a průběhu zasedání AS UK, kterého se účastnil dne 25.3.2011 rovněž
přítomný senátor Havrda. I zasedání AS UK mělo na programu především pracovní návrh
věcného záměru zákona o vysokých školách. V jednání se projevila jednotnost všech senátorů
v názoru nesouhlasit a odmítnout předložený materiál jako celek, na který byly mimo jiné
pouze 3 týdny na připomínky. Byly konstatovány nesrovnalosti a nedostatky prakticky
v každé části návrhu.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Mgr. Vácha sdělil přítomným, že jediným bodem mimořádného jednání je projednání
„Pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách“a zaujetí stanoviska
k tomuto materiálu, stanovisko je nutné doručit na RUK do 30.3.2011.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s navrženým programem (tichý souhlas).
Skrutátory byli určeni Kment a Šafra.
Ad 3) Zásadní informace k materiálu a stanovisku UK podal senátor Havrda. Vedení UK
bere vše velmi vážně, jde o návrh relativně propracovaný a vedení UK se obává snahy takto
podaný návrh prosadit. K návrhu UK na odmítnutí materiálu jako celku se přidávají další
fakulty, masovost se ale nepředpokládá.
Senátoři fakult byli vyzváni k zpracování připomínek
1) k materiálu jako celku,
2) k jednotlivým kapitolám a detailům.
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Zásadní je ale nyní vyjádřit se a připomínkovat koncepci navrženého materiálu jako
celku, která vede k omezení kompetence vysokých škol, posiluje kompetenci státu a
prezidenta ve vztahu k vysokým školám, představuje absolutní ztrátu dnešní pozice
Vědecké rady – ztrátu vlivu na VŠ. Snižuje rovněž kompetenci profesorů, docentů,
studentů i zaměstnanců VŠ.
V diskuzi, v níž vystoupili senátoři Hugo, Báča, Kozák, Havrda, Marx a děkan, bylo
konstatováno:
- záměrem návrhu je zkomercionalizování akademické půdy, potlačení akademických
svobod ustanovením správní rady a stanovení jejich kompetencí ve vztahu např.
k rektorovi,
- 20 let vývoje UK ve svobodných a samosprávných podmínkách ukázalo na výsledcích
vědy a kvality výuky, že tento vývoj je správný. UK se může srovnat s jakoukoliv institucí
v republice, vědecký vývoj UK je plně srovnatelný s vědeckým vývojem AV ČR. Tento
stávající stav zcela dokumentuje prospěšnost samosprávné role pro VŠ
univerzitního typu. Příklady špatných škol se týkají škol soukromých a návrh neřeší tyto
problémy,
- AS 3. LF UK nemůže souhlasit s tím, aby o činnosti VŠ, rektorovi apod. nepřímo
rozhodovala státem, tj. politicky, jmenovaná správní rada,
- Univerzita Karlova a další školy univerzitního typu by měly být z tohoto zákona vyňaty,
měl by pro ně platit zákon speciální, posuzovaný návrh může být pro některé školy snad
dobrý, ale ne pro UK, jiný názor hovořil, že návrh je špatný pro jakoukoliv VŠ,
- je to už podruhé (koncepce prof. Matějů), kdy je snaha propojení VŠ s podnikateli,
stávající materiál je poměrně dobře propracován a jeho realizace by vedla k zásadnímu
oslabení samosprávného řízení vysokých škol, snížení zastoupení studentů v orgánech VŠ,
úplné rozbourání samosprávního systému VŠ.
Po diskuzi přijal AS 3. LF UK jednoznačně (17, 0, 0) stanovisko následujícího znění:
Stanovisko AS 3.LFUK k pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o VŠ:
AS považuje návrh z koncepčního hlediska za nepřijatelný pro UK, protože posiluje roli
státu při formování orgánů vysokých škol (VŠ), a tím nepřímo zvyšuje vliv státu na
řízení vysokých škol. Proti současnému stavu by došlo k výrazným změnám kompetencí
jednotlivých subjektů při formování orgánů a řízení VŠ. Došlo by k narušení principů
autonomie a akademické svobody VŠ, tedy základních principů, na jejichž pozadí
dochází v posledních 20 letech k pozitivnímu vývoji UK, charakterizovanému nárůstem
vědeckého výkonu, soustavným zlepšováním kvality výuky a rozvojem demokratického
prostředí. Naše odmítavé stanovisko k posilování role státu v řízení VŠ vychází mimo
jiné i z čerstvých negativních zkušeností ze selhání vysokých státních úředníků politicky
jmenovaných do funkcí ve státní správě.
Zapsala: Sádecká, 29.3.2011
Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
předseda AS
Č.j. 7/3 – 10/2011 AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 4, které se konalo dne 12. dubna 2011 v konferenčním
sále děkanátu 3. LF UK
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Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan, MUDr.David Marx, Ph.D, proděkan,
Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D., Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc., proděkan,
Doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., proděkanka, Mgr. Marie Fleissigová, SVI,
Doc.MUDr. Jitka Patočková, Ph.D.
Program:
13) Zahájení
14) Schválení programu, určení skrutátorů
15) Kontrola zápisu ze dne 8.3.2011
16) Informace děkana
17) Prodloužení akreditačního studijního programu magisterského studia – všeobecné
lékařství – schválení Akademickým senátem
18) Hlasování o zprávě o hospodaření fakulty v roce 2010
19) Informace o mimořádném zasedání 29.3.2011
20) Podmínky pro přijetí na 3. LF UK do jiného než 1. ročníku - § 49 (dříve přestup)
21) Informace o akci „Running With Those That Cant“
22) Cena Margaret Bertrand
23) Různé
- kouření v nemocničním areálu a před fakultou (S. Keel)
- kontrola informací na webových stránkách (S. Keel)
- termín pro zapisování do indexů pro studenty a učitele (S. Keel)
a další.
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil a senátory uvítal předseda senátu Vácha.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Výše uvedený návrh programu jednání obdrželi všichni senátoři v rámci pozvánky e-mailem.
O změnu v programu požádal MUDr. Marx (bod č. 8 předřadit před bod č. 4) z důvodu
následných pracovních povinností (výuka).
Skrutátory byli zvoleni: Kment a Šafra.
Usnesení:
AS 3. LF UK schvaluje navržený program a souhlasí se záměnou v pořadí bodu 8 (tichý
souhlas).
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8.3.2011
Zápis z minulého řádného jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem a nevznesli žádné
připomínky.
Závěr:
Znění zápisu ze dne 8.3.2011 bylo schváleno tichým souhlasem bez připomínek.
Ad 8) Podmínky pro přijetí na 3. LF UK do jiného než 1. ročníku - § 49
(dříve přestup) – příloha č. 1
MUDr. Marx vysvětlil přítomným, kteří obdrželi materiál předem e-mailem i v listinné
podobě přímo na jednání AS, důvod předložení materiálu (návrhu směrnice děkana) řešícího
podmínky pro přijetí uchazečů o studium, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část
(nebo studují jiný studijní program) na vysoké škole v ČR nebo zahraničí.
Jedná se o 5 – 6 studentů ročně, převážně Bc. studia.
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Předkladatel předjednal materiál rovněž se senátory anglického curiculla.
Možnost rozpravy nevyužil žádný ze senátorů.
Usnesení:
AS 3. LF v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) Statutu 3. LF UK schvaluje předložený
návrh směrnice děkana, kterou se stanoví podmínky přijetí uchazečů o studium, kteří
absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na
vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.
(hlasování: 23, 0, 0).
Ad 4) Informace děkana
- děkan zmínil potřebu jednoty fakult Univerzity Karlovy, UK – Alma Mater, je nutné
překlenout přehrady mezi fakultami. Je možné realizovat např. společnou výuku
posluchačů více fakult v rámci tělesné výchovy a výuky jazyků.
Příkladem sjednocování fakult je např. akce organizovaná S. Keelem – jeden z bodů
dnešního programu.
- hovořil o způsobu dělení peněz za vědu a výzkum, financování UK – rozpočet doznal
ztrátu určitých finančních prostředků (vliv loby průmyslové, univerzitní),
- dále hovořil o přípravě a práci na akreditačním spisu – souvisejícím se zpracování žádosti o
prodloužení akreditace magisterského studia všeobecného lékařství. Veškeré činnosti řídil,
koordinoval a spis dával ve všech formulářích dohromady Doc. Votava,
- děkan poděkoval doc. Votavovi za objem odvedené práce při zpracování žádosti (cca 1000
listů) – vypracování akreditačního spisu. Spis byl již projednán a schválen na zasedání VR
3.LF UK 7.4.2011. Po projednání na dnešním zasedání senátu bude předán kolegiu rektora
UK a dále pak MŠMT a MZ ČR.
Fakulta by ráda 1.2.2012 získala potvrzení, že akreditace magisterského studia Všeobecné
lékařství byla přijata.
- předal slovo doc. Votavovi.
Ad 5) Prodloužení akreditačního studijního programu magisterského studia
všeobecné lékařství
Doc. MUDr. Votava seznámil přítomné se základními myšlenkami cíly novelizace
akreditačního spisu (skloubení teorie a praxe, přehlednost, rozvrhy uspořádat tak, aby se
zkoušelo pouze ve zkouškovém období, důraz na praktickou výuku, využívání testů ke
zkoušení, apod.).
Akreditační spis obsahuje formuláře A – G (informace o technických podmínkách výuky,
předmětech povinných a volitelných, kreditech, osnovách, sylabech jednotlivých předmětů,
anotacích, doporučené literatuře, personální situaci na fakultě, úvazcích, seznamu grantů za
posledních 5 let, uvedení dalších tvůrčích činností - workshopy, pořádání kongresů, webové
stránky apod.).
Poslední formulář G) obsahuje osobní listy vyučujících a přehled jejich tvůrčích aktivit za
posledních 5 let.
Možnost vyhlášené rozpravy nevyužil žádný ze senátorů.
Vácha poděkoval doc. Votavovi za práci na materiálu.
Usnesení:
AS 3. LF UK bez připomínek souhlasí s předloženým Akreditačním spisem
vypracovaným za účelem podání žádosti o prodloužení akreditačního studijního
programu magisterského studia – všeobecné lékařství na 3. LF UK.
(hlasování: 24, 0, 0).
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Ad 6) Hlasování o zprávě o hospodaření fakulty v roce 2010
Veškeré podklady byly senátorům předány a zpráva byla přednesena na jednání dne 8.3.2011.
Usnesení:
AS 3- LF UK schvaluje předloženou zprávu o hospodaření fakulty v roce 2010.
(hlasování: 19, 0, 5).
Ad 7) Informace o mimořádném zasedání 29.3.2011
Senátor Vácha zmínil mimořádné jednání a jeho program, které proběhlo dne 29.3.2011 a
bylo svoláno z vůle senátorů k zaujetí připomínek k návrhu novely zákona o vysokých
školách (otázky postavení rektora, správní rada jmenovaná z části státem apod.). Senát byl
usnášeníschopný a mohl přijmout stanovisko a vydat usnesení.
Závěr:
AS 3. LF bere informaci o mimořádném zasedání AS a znění stanoviska vyjádřeného
usnesením AS k návrhu novely zákona o vysokých školách vědomí.
Ad 9) Informace o akci „Running With Those That Cant“
S. Keel prezentoval výkladem i obrazem úspěšný projekt, jehož je duchovním otcem a
úspěšně jej rozběhl – akce, která je zážitkem pro všechny zúčastněné handicapované děti (Běh s těmi, kteří nemohou). Studenti – dobrovolníci tlačí speciální vozíky, ve kterých sedí
handicapované děti a běží s nimi půlmaraton. Po závodě jsou vozíky předány rodičům
handicapovaných dětí.
Akci podporují také různé známé obchodní firmy.
V loňském roce se jednalo o účast 3. LF UK s jedním speciálním vozíkem (a jedním dítětem),
letos už to bylo 9 vozíků, radost a životní zážitek pro 9 dětí a společná účast studentů i
z jiných fakult UK.
V letošním roce Pražský půlmaraton navštívil děkan 3.LF UK prof. MUDr. M. Anděl, CSc. a
primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Pořadatelé doufají, že se příští rok účastní této charitativní akce v Praze ještě více studentů a
lékařů. V r. 2012 bude podobná akce pořádána již v 5 zemích.
Děkan a předseda AS Vácha ocenili iniciativu studenta Keela a poděkovali mu za veškerou
práci kolem realizace projektu včetně shánění sponzorů a finančních prostředků na vozíky.
Vácha konkrétně uvedl, že „dějiny píší jednotlivci, projekty, které neuděláme, nebudou“.
Závěr:
AS 3. LF bere informaci o přípravě a průběhu akce „Running With Those That Cant“
na vědomí.
Ad 10) Cena Margaret Bertrand
O ceně a podmínkách pro její udělení informovala přítomné doc. MUDr. Patočková.
Studenti, kteří splňují podmínku v prospěchu studia – viz příloha č. 3.
Tito studenti budou vyzváni MUDr. Patočkovou, aby na květnovém zasedání AS byli
připraveni prezentovat sebe včetně uvedení mimoškolních aktivit, kterými mohou přispívat k
dobré reprezentaci fakulty.
Závěr:
AS 3. LF bere informaci o přípravě, podkladech a dalším řízení pro udělení ceny
Margaret Bertrand na vědomí a pověřuje doc.MUDr. J. Patočkovou Ph.D., aby
v souladu s podmínkami pro udělení ceny připravila na květnové zasedání AS 3.LF UK
výběrové řízení kandidáta na tuto prestižní cenu.
Ad 11) Různé
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- kouření v nemocničním areálu a před fakultou (S. Keel)
S. Keel přednesl úvahu o odstranění kouření. Uvedl, že v rámci areálu nemocnice, před
fakultou atd. lidé včetně zaměstnanců a studentů – budoucích lékařů kouří, přestože kouření
škodí zdraví a je v nemocnici a před fakultou zakázané.
Keel řekl, že studenti mohou vidět, že pracovníci v nemocnici kouří (chirurgové i sestry mezi
operacemi, u budovy kliniky dětí a dorostu lze vidět venku několik pracovníků kouřit) Je to
špatné. Vedoucí by měli být vzorem pro ostatní a na půdě FNKV nekouřit
V bohaté diskuzi k tématu, jíž se zúčastnili: děkan, senátoři Větrovská, Bednář, Vácha,
Kalvach, Keel byly řečeno:
- v nemocnici je zakázáno kouřit, nikdo ale porušování zákazu nekontroluje a
netrestá – bylo by vhodné učinit dotaz na ředitele nemocnice,
- odstranění popelníků nepomůže – pacienti odhazují nedopalky všude,
- ústav zdraví dětí a mládeže zapojit do tohoto programu, dosavadní činnost
nebyla dostatečná a nepřinesla zamýšlené výsledky,
- vynucení dodržování zákazu mezi studenty je obtížné,
- povinností studenta a přednášejícího je nekouřit,
- vytvořit ovzduší kolem kouření jako o zavrženíhodné činnosti,
- kouření zesměšňovat jako slabost, vést kampaň proti,
- zcela proti myšlence byl názor na určení místa vyhrazeného pro kouření.
Děkan sdělil, že je třeba hledat jiné cesty, např. přemýšlí o vyhlášení fotosoutěže na téma
„kouření v nemocnici“ zachycující porušování zákazu kouření v nemocnici jako odstrašující
případy. Soutěž by mohla být oceněna hodnotnými cenami.
Závěr:
AS 3.LF UK vzal přednesený podnět pro odstranění kouření v prostorách FNKV a 3.LF
UK na vědomí s tím, že zváží některé aktivity, které by problematiku v budoucnu řešily.
- zapisování do indexů.
Podle senátora Keela je zapisování zkoušek a zápočtů do Indexů studentů problém, není
stanoven pevný systém. Domnívá se, že by bylo možné určit termín a studenti by přišli pro
podpis vyučujícího hromadně v určitou hodinu.
Děkan konstatoval, že celá záležitost musí být systémově řešena - nastavit přesná pravidla
pro udělování zápočtu, přihlašování na zkoušku a odhlašování ze zkoušky, (poslední vyučující
potvrdí zápočet v poslední hodině na konci výuky, zápočet je vázán na docházku, případně
test, bude stanoven náhradní termín pro zápočet, indexy nesmí být někde drženy, pak má
následovat zkouška v těch a těch dnech, nebudou další dny na zkoušení, musí se odstranit
zkušenosti, že studenti se přihlásí na zkoušku a na poslední chvíli se omluví a nepřijdou (dnes
se běžně děje, je nutné využívat v programu okénko, do kdy se mohou studenti ze zkoušky
odhlašovat), zkušební komise má přitom upravený den pro zkoušení, musí se odstranit
překládání výuky a jiné nepravidelnosti.
V diskuzi k tomuto tématu vystoupili se svými názory a postřehy S. Keel, děkan, Kment,
Vácha, Bednář, Větrovská, Šlamberová, Hugo, Báča).
Diskutující se shodli, že situace je komplikovanější, pokud studenti nemají splněné
povinnosti, je požadováno nahrazení, pak se vše prodlužuje, rovněž tak, když nepřijdou na
hodinu stanovenou pro udělování zápočtů, odhlásí se na poslední chvíli ze zkoušky apod., ale
přesná pravidla je nutné nastavit.
Závěr:
Předseda AS 3. LF UK Mgr. Vácha přislíbil projednat problémy nastíněné v tomto
bodu (zapisování do indexů, stávající problém zápočtů, zkoušek, překládání výuky atd.)
na zasedání Kolegia děkana.
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Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále dne 17. května 2011 od
14,30 hodin.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS
Zapsala: Ing. Sádecká
13.4.2011
Č.j. 7/3 – 11/2011 AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 5, které se konalo dne 17. května 2011 v konferenčním
sále děkanátu 3. LF UK
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan, Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc., proděkan,
Doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., proděkanka,
Doc.MUDr. Jitka Patočková, Ph.D., Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
Studenti J. Fontana, M. Čechová, J. Hrudka
Program:
24) Zahájení
25) Schválení programu, určení skrutátorů
26) Prezentace studentů splňujících podmínky pro udělení ceny Margaret Bertrand
27) Kontrola zápisu ze dne 12.4.2011
28) Informace děkana
29) Projekty specifického VŠ výzkumu – zkrácení finančních prostředků Grantovou radou
UK
30) Evaluace výuky za zimní semestr 2010/2011 – doc. Janovská
31) Informace o pořádání semináře na téma „Etické kodexy na 3. LF UK“ – Mgr. Vácha
32) Různé
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil a senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Výše uvedený návrh programu jednání obdrželi všichni senátoři v rámci pozvánky e-mailem.
Mgr. Vácha přednesl požadované změny v programu a požadovaná doplnění zejména o
vyjádření k žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu v oboru
veřejné zdravotnictví – prezenční a kombinované studium, a prodloužení akreditace
v programu dentální hygienistka.
Skrutátory byli zvoleni: Kment a Šafra.
Usnesení:
AS 3. LF UK schvaluje navržený program a souhlasí s jeho doplněním o body týkající se
prodloužení akreditací bakalářských oborů „Veřejné zdravotnictví“ a „Dentální
hygienistka“. (23, 0, 0)
Do programu jednání dodatečně vloženo:
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Prodloužení akreditace oborů Veřejné zdravotnictví (prezenční a kombinovaná forma)
a Dentální hygienistka v bakalářském studijním programu Specializace ve
zdravotnictví.
Materiál byl předložen v písemné formě.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s prodloužením akreditace oboru Veřejné zdravotnictví
(prezenční a kombinovaná forma) a oboru Dentální hygienistka ve studijním
bakalářském programu Specializace ve zdravotnictví.
(vyjádřeno tichým souhlasem všech zúčastněných).
Ad3) Prezentace studentů splňujících podmínky pro udělení ceny Margaret
Bertrand
Doc. Patočková seznámila přítomné se jmény tří studentů 6. ročníku nominovaných na
udělení ceny (M. Čechová, J. Fontana, J. Hrudka). Čtvrtá studentka splňující podmínky
udělení ceny z hlediska studijních výsledků se vzdala možnosti cenu získat. Ještě před
prezentací jednotlivých uchazečů doporučila doc. Patočková AS udělit těm, kteří nezvítězí,
„Uznání Akademického senátu 3. LF UK“, a to vzhledem ke kvalitě všech tří uchazečů.
O jejím doporučení AS hlasoval.
Závěr: AS 3. LF UK souhlasí, aby zbývající dva kandidáti, kteří cenu M. Bertrand
nezískají, obdrželi pro svoje zcela mimořádné studijní výsledky Uznání AS 3. LF UK.
(20, 0, 2)
Poté se jednotliví uchazeči v uvedeném pořadí prezentovali: M. Čechová, J. Fontana a J.
Hrudka přednesli jednotlivě popis svých mimostudijních aktivit a všichni také informaci o
reprezentaci fakulty při pobytech v zahraničí.
Po prezentacích senát hlasoval o způsobu hlasování. Pro tajné hlasování byli pouze 2
senátoři, proto bylo hlasování provedeno veřejně.
Výsledky veřejného hlasování:
Markéta Čechová: 6 hlasů pro, Josef Fontana: 13 hlasů pro, Jan Hrudka: 3 hlasy pro.
Závěr: Cenu Margaret Bertrand získal pro rok 2011 Josef Fontana.
Předseda senátu Vácha seznámil studenty s výsledky, blahopřál vítězi J. Fontanovi a
informoval studenty Hrudku a Čechovou o rozhodnutí AS udělit jim Uznání AS 3. LF UK.
Ad 4) Kontrola zápisu ze dne 12.4.2011
Zápis z minulého řádného jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem a nevznesli žádné
připomínky. Vácha stručně pročetl závěry a usnesení z dubnového zasedání senátu.
Závěr:
Znění zápisu ze dne 12.4.2011 bylo schváleno tichým souhlasem bez připomínek.
Ad 5) Informace děkana
- děkan poděkoval 4 studentům - Janu Hugovi, Martinu Privoznikovi, Anetě Padyšákové a
Kláře Pickové)) za vzornou reprezentaci fakulty.
Podíleli se na organizaci setkání špiček Britské akademie medicíny - anglických kapacit,
děkanů britských fakult, prorektorů, rektorů – setkání, které se uskuteční jednou za 25 let.
Děkan byl zúčastněnými vyzván, aby studentům veřejně poděkoval za odvedenou práci
včetně jejich perfektní znalosti anglického jazyka.
- děkan veřejně pogratuloval senátorovi Rosinovi k narozeninám,
- informoval přítomné o úmrtí kolegyně MUDr. Evy Tůmové, zádušní mše bude sloužena
23.5. od 16,00 hodin v kostele u Salvátora,
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- informoval o stávajícím vyjednávání ohledně otázek souvisejících se správou fakultních
nemocnic a myšlenkách jejího převedení na hl. m. Prahu, je připravován zákon o
univerzitních nemocnicích, asociace děkanů se snaží, aby byla v zákoně ukotvena právní
možnost účasti mediků při zákrocích, možnost přístupu do dokumentace atd., zásadní je
také mít slovo při tvorbě orgánů nemocnic včetně volby ředitele nemocnice, jmenování a
odvolávání přednostů.
- finanční situace fakulty je uspokojivá, bude vyplacen dalším plat před prázdninami, odměny
za publikační činnost a za prvopublikace, které vznikly na fakultě. Publikujících je
relativně dost, což je dobrým základem budoucího financování fakulty. Od 1.1.2012 bude
situace složitější, končí výzkumné záměry.
V diskuzi vystoupil Kalvach, Bednář, Grill, děkan. Bylo poukazováno na některé aspekty
připravovaného zákona o zdravotnických službách, dále byly vysloveny názory na způsob
hodnocení (odměňování) pedagogické práce – počet odučených hodin, zkoušení atd. Fakulta
se snaží neodměňovat pracovníky lineárně.
Závěr: AS 3. LF UK vzal děkanem přednesené informace na vědomí.
Ad 6) Projekty specifického VŠ výzkumu – zkrácení finančních prostředků Grantovou
radou UK
Prezentaci problematiky přednesli Ivák a Báča. Seznámili přítomné s pravidly vypsanými pro
podávání projektů a s výsledkem hodnocení projektů Grantovou agenturou v případě projektů
3. LF.
Fakulta přihlásila projekty v celkové výši požadavku 7,2 mil. Kč, které odpovídaly v zadání
požadovaným podmínkám, dotace na řešení projektů byla GA UK snížena plošně na částku
3,4 mil. Kč bez řádného zdůvodnění. Protože jde o individuální projekty, měly být v souladu
s pravidly posuzovány jednotlivě, nikoliv plošně. Řešitelé vyjádřili svou nespokojenost.
Požadují přezkoumání rozhodnutí a zdůvodnění snížení požadované částky u
jednotlivých projektů.
Bylo konstatováno, že do daných pravidel vstoupily elementy mimo pravidla a že by měla
fakulta požadovat řádné vysvětlení výsledného plošného zkrácení finančních nároků a
v důsledku toho snížení požadované částky.
Diskuze se zúčastnili Grill, Mandys, Brabec, Ivák, Báča, Havrda, děkan. Výsledkem diskuze
je oslovit Dozorčí radu s žádostí o přezkum a dále podat informace na AS RUK
prostřednictvím našich zástupců.
Usnesení:
AS 3. LF UK vyzývá podle článku 4 odst. 4. Grantového řádu Univerzity Karlovy
v Praze Dozorčí radu Grantové agentury Univerzity Karlovy k přezkoumání a nápravě
rozhodnutí Grantové rady Univerzity Karlovy o rozdělení finančních prostředků SVV
na rok 2011, neboť toto rozhodnutí je v rozporu se Zásadami uskutečňování Projektů
specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze ve znění Opatření
rektora č. 36/2009 a č. 16 a č. 17/2010 v těchto bodech:
1) bylo porušeno individuální posuzování projektů – čl. 2 písmeno a) – i),
2) bylo rozhodováno podle odlišných kriterií než jsou uvedeny v
„Zásadách“ – čl. 2 a čl. 3,
3) byla překročena pravomoc GR proti děkanovi fakulty podle článku 4)
odst. 1, písm. c). (24, 0, 1)
Ad 7) Evaluace výuky za zimní semestr 2010/2011 – doc. Janovská
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S výsledky evaluace seznámila senátory za evaluační komisi doc. Janovská. Konstatovala, že
se snížilo procento návratnosti dotazníků a komentovala grafickou podobu výsledků evaluace
ve všech ročnících a kurzech. Celkový materiál je jako příloha založen u zápisu z jednání AS.
Doc. Janovská seznámila přítomné rovněž s komentářem a výstupy evaluace, k níž se měli
písemně vyjádřit i oslovení pracovníci – garanti oborů a modulů, přednostové klinik a ústavů.
Děkan by měl řešit, že se v daném termínu vyjádřila pouze menší část oslovených (18).
Chyby z minulých let se stále opakují, dotazníky se nevrací, není dodržován rozvrh, kritika
kvality výuky v anglickém jazyce apod.
Diskuze (Vácha, Kozák, Janovská, Šafra, Hugo, Mandys, Větrovská, Šlamberová):
- evaluační dotazníky by bylo dobré dávat na posledním testu, návratnost by se zvýšila,
- ponechat dotazníky jako dobrovolné, nevázat na odevzdání např. zápočet, kvalita odpovědí
by povinností utrpěla,
- návrh studentů změnit formu otázek, rozšířit otázky, které by směřovaly k nějakému závěru,
větší adresnost,
- studenti by měli být seznamováni s výsledky evaluace, aby viděli, že vyplňovat a
odevzdávat dotazníky má smysl, že se s nimi a s jejich názory dále pracuje
(odměňování a zveřejňování dobrých pedagogů, zveřejňování a postihování těch špatně
hodnocených),
- hodnocení je však nutné také analyzovat např. z hlediska počtu odevzdaných dotazníků,
aby pedagog mající vyšší nároky na studenty nebyl hodnocen jako špatný na základě dvou
odevzdaných
dotazníků.
Usnesení:
AS 3. LF UK vzal předloženou informaci o evaluaci výuky za zimní semestr 2010/2011
na vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním na webových stránkách (intranetu) fakulty.
(23, 0, 0)
Ad 8) Informace o pořádání semináře na téma „Etické kodexy na 3. LF UK“
– Mgr. Vácha
Informoval o připravovaném semináři pro studenty a zaměstnance na den 31. května 2011 od
17,00 hodin v Burianově posluchárně.
Etický kodex pro budoucí první ročník, který bude nastupovat v září, by již měl být připraven.
Závěr: AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.
Ad 9) Různé
- senátor Ivák informoval o přípravě pro udělování ceny „Vesmír“, studenty nominuje
studentská komora a návrh bude předložen na příští zasedání AS,
- Kment informoval o bohoslužbě připravované na 1. červen v kapli (Klinika dětí a dorostu a
FNKV) na ukončení akademického roku. Mši bude celebrovat Mgr. Vácha, zpívat bude
smíšený sbor Chola minor Vinohradensis (bude zpíván latinsky Gregoriánský chorál),
- senátoři z řad studentů pozvali přítomné na večerní zábavu na parníku, bohužel většina
přítomných nezaznamenala avizovanou akci dříve, bylo konstatováno, aby napříště byly
informace distribuovány přes tajemnici senátu s jistým časovým předstihem,
- senátor Báča upozornil na doplnění Statutu AS 3. LF UK – zakomponovat možnost
udělování ocenění, které bylo odsouhlaseno dvěma studentům.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále dne 7. června 2011 od
14,30 hodin.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
předseda AS 3. LF UK
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Č.j. 7/3 – 16/2011 AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 6, které se konalo dne 7. června 2011 v konferenčním
sále děkanátu 3. LF UK
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan,
Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc., proděkan
Program:
33) Zahájení
34) Schválení programu, určení skrutátorů
35) Kontrola zápisu ze dne 17.5.2011
4) Udělení ceny časopisu VESMÍR – překládá studentská komora
5) Zpráva ze zasedání AS UK
6) Informace o stanovisku jiných VŠ k návrhu VŠ zákona
7) Různé
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil a senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Výše uvedený návrh programu jednání obdrželi všichni senátoři v rámci pozvánky e-mailem.
Mgr. Vácha přednesl žádost Doc. Bednáře o vložení dalšího bodu k projednání do programu „Urychlení rozvrhů nově koncipovaných kurzů třetího ročníku magisterského směru“.
Skrutátory byli zvoleni: Kment a Tomášková
Usnesení:
AS 3. LF UK schvaluje navržený program a souhlasí s jeho doplněním za bod 5)
programu. Hlasování: 20, 0, 1.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 17.5.2011
Zápis z minulého řádného jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem a nevznesli žádné
připomínky. Vácha stručně přednesl závěry a usnesení z květnového zasedání senátu.
Usnesení byla splněna.
Závěr:
Znění zápisu ze dne 17.5.2011 bylo schváleno tichým souhlasem bez připomínek.
Ad 4) Udělení ceny časopisu VESMÍR – překládá studentská komora
Studentská komora předložila seznam studentů splňujících podmínky pro udělení ceny
VESMÍR
2. ročník Mgr. studia: Jan Soukup, Matěj Patzelt,
3. ročník Mgr. studia: Jan Michálek, Monika Větrovská,
4. ročník Mgr. studia: Jakub Miletín, Elizabeth Adenubiová,
6. ročník Mgr. studia: Josef Fontana, Jan Hrudka.
Závěr:
AS 3. LF UK souhlasí, aby studenti, jejich seznam předložila senátu Studentská komora,
obdrželi v roce 2011 cenu časopisu VESMIR (21, 0, 1).
Ad 5) Zpráva ze zasedání AS UK
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Havrda informoval přítomné:
a) Rozdělování finančních prostředků na Projekty specifického vysokoškolského
výzkumu (SVV)
MŠMT poskytuje veřejným vysokým školám od r. 2010 účelovou podporu z veřejných
prostředků na výzkum prováděný studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských
studijních programů, který je spojen s jejich vzděláváním. SVV projekty na UK projednává,
posuzuje a rozhoduje o přidělení finančních prostředků Grantová rada UK.
- zástupci 3. LF v AS RUK přednesli námitky k přidělení finančních prostředků na
projekty a ke kriteriím, podle nichž bylo rozhodováno. Zdůvodnění nebylo dostačující a
v souladu s kriterii.
Bylo prý uvedeno v manuálu, že počet postgraduálních studentů bude důležitým kriteriem,
nejde o klasickou soutěž, ale podporu právě postgraduálních studentů.
Citovaný manuál byl uveřejněn na jiném než očekávaném místě, jeho obsah nám nebyl znám,
pro příští rok o tomto kriteriu již víme a budeme s ním tak pracovat.
b) Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách
UK výrazně rozporuje návrh, je nutné dávat najevo hlasitě nesouhlas, na RUK bylo přijato
dost ostré nesouhlasné usnesení. Novým náměstkem ministra školství pro vysoké školy se stal
prof. Ing. Wilhelm.
UK je připravena maximálně spolupracovat a směřovat svými doporučeními a připomínkami
ke zvyšování kvality výuky, vědy a výzkumu, stávající předložený návrh není postup
správným směrem.
Na dotaz Kozáka odpověděl Havrda, že je zpracován harmonogram projednávání. Podle
něho by do 12. měsíce měl být hotov hlavní cíl návrhu. Text je operativně rozesílán přes
Akademický senát, děkanům, na UK existuje pracovní skupina, která edituje došlé
připomínky a ty za UK odesílá na Ministerstvo. Žádné materiály nemají charakter tajných.
Připomínky lze sbírat i za AS, byla vytvořena pro připomínky speciální adresa. Hlavním
jednatelem za UK je kancléř.
Kalvach: zaměstnání VŠ učitele by mělo mít takový status, aby bylo zaměstnáním kýženým
a škola si mohla ze zájemců vybírat. VŠ učitel by neměl být náhradníkem v nemocnici za
chybějícího zaměstnance.
c) Finanční prostředky pro 3. LF UK na akademický rok 2011/2012
Havrda: ministerstvo nám zvýšilo počty financovaných studentů přijímaných do 1.
ročníku. Zatímco v dřívějších letech byly počty známy až po přijímacím řízení, letos tomu
bylo již v květnu a 3. LF UK dostala přidělených více peněz.
Marx upřesnil počty: magisterské studium: 165 , zamýšlený počet přijetí: 155,
bakalářské studium: 160,
150.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal předložené informace ze zasedání AS UK na vědomí.
Vložený bod:
Urychlení rozvrhů nově koncipovaných kurzů třetího ročníku
magisterského směru“.
Bednář konstatoval, že se dlouhou dobu a detailně tvořily rozvrhy, včetně rozmístění učeben
atd., všichni tomu věnovali hodně času. V současné době před prázdninami přesto panuje
nejasnost ohledně zabezpečení kurzů v akademickém roce 2011/2012. od října,
Upozorňuje na to, že výuka nově koncipovaných kurzů od začátku utrpí, jestliže příslušná
pracoviště nebudou mít dost času na její přípravu a na její organizační doladění. Ptá se, kdo to
má na starosti.
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Diskuze se dále aktivně zúčastnili Mandys a Kozák.
Marx: rozvrhy pro 1. a 3. ročník jsou hotovy, byly s doc. Janovskou dopracovány do finální
podoby, jsou už asi 2 týdny k dispozici. Děkan ještě projednával provázanost mezi
hematology, onkology, patologií atd. Z praktického hlediska není důvod nezveřejnit
definitivní podobu.
Usnesení:
AS 3. LF UK schvaluje požadavek senátorů z řad pedagogů předložit rozvrh pro III.
ročník magisterského studia předsedovi senátu a všem jeho členům nejpozději do 17.
června 2011. Hlasování: 22, 0, 1.
Ad 6) Informace o stanovisku jiných LF k návrhu VŠ zákona
Vácha přečetl stanoviska doručená AS 3. LF UK z LF Olomouc a LF Plzeň. Připomenul, že 3.
LF UK zaslala své stanovisko již 30.3.2011 v souladu s požadavkem RUK (bylo k tomu
svoláno mimořádné zasedání AS dne 29.3.2011). Naše stanovisko jsme poskytli dalším LF a
bylo postoupeno dále prof. Strejcovi, 1. LF UK.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesená stanoviska k návrhu VŠ zákona na vědomí.
Ad 7) Různé
1. placení testů na infekční stafylokoky požadované v domovských zemích zahraničních
studentů
Zahraniční studenti jsou nuceni ve své vlasti předkládat potvrzení, že nejsou nositeli
stafylokoka (MRSA), pokud chtějí ve svém volnu doma pracovat. Za tato potvrzení neplatili,
ale po zavedení dalšího vyšetření (výtěru) byly po některých v provádějících nemocnicích
požadovány peníze (500,- až 1500,- Kč).
V diskuzi Beneš, Marx a další byly diskutovány otázky, zda se v té které zemi jedná o praxi
studenta anebo letní brigádu. V případě praxe by platila nebo participovala fakulta, v případě
brigády by to mělo být soukromou věcí studenta.
Marx do příštího jednání senátu zjistí, na základě jakých podmínek poskytují zdravotní
zařízení tato potvrzení, jak jsou stanoveny ceny mezi fakultou a nemocnicí a co je možné
udělat pro to, aby studenti získávali potvrzení i nadále pro ně co nejvýhodněji.
Praktickým lékařem pro studenty je MUDr. Gojda na II. interní klinice.
Usnesení:
AS 3. LF UK pověřil proděkana Marxe, aby na příští jednání Akademického senátu
předložil za 3. LF UK návrh řešení předneseného problému.
2. Rozvojový projekt
Čelko připomněl, že rozvojový projekt se podává do konce srpna kalendářního roku.
V posledních letech získávala fakulta cca 600 tis. Kč. V letošním roce není program vyhlášen.
3. Počty přihlášených studentů ke studiu
Marx seznámil přítomné senátory s počty přihlášených uchazečů k přijetí.
U magisterských oborů – o 6% méně než v loňském roce, u bakalářských oborů pokles o 8%
až 13%. Nárůst 54% je zaznamenán u oboru dentální hygienistky. Fakulty s výjimkou LF
v Hradci Králové hlásí úbytek uchazečů o studium.
Bez zkoušek bylo na 3. LF UK přijato 69 uchazečů (studijní průměr do 1,7), podle zkušeností
z nich nastoupí asi 1/3.
Pokud bude UK dána povinnost pro studenty absolvování jednoho předmětu bezplatně
v anglickém jazyce, bude při přijímání ke studiu kladen důraz i na znalost anglického jazyka.
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4. Vznik nových přednáškových místností
Marx informoval, že fakulta jedná s nemocnicí o přízemí na pavilonu G, kde by vznikly
přednáškové místnosti – zatím nedojednáno.
5. Studenti, kteří nesloží státní maturitu v řádném termínu, mohou dostat vysvědčení ze
zkoušky realizované v září až v listopadu. Snad se to bude týkat malého počtu eventuálních
uchazečů o přijetí.
6. Zapisování do indexů
Vácha informoval o projednání v Kolegiu děkana dříve zmiňovaných problémů studentů
ohledně zapisování do indexů, případně konzultací. Každý vyučující by měl mít na svých
stránkách uvedeny konzultační hodiny.
7. Aktualizace webových stránek ústavů a klinik
Vácha sdělil, že o problematice vznesené studenty na jednání AS 12.4.2011 vytvořit komisi
složenou ze studentů a přednosty organizační jednotky za účelem provedení kontroly a
posouzení úrovně webových stránek, informoval členy Kolegia děkana.
8. Předseda Vácha pozval jménem nepřítomného místopředsedy Iváka všechny senátory na
bowling, který je zajištěn od 17,00 hodin.
AS 3. LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin rozhodovalo
v obecných záležitostech za Akademický senát (24, 0, 0).
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále dne 11. října 2011 od
14,30 hodin.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS
Zapsala: Ing. Sádecká
9.6.2011
Č.j. 7/7 – 22 /2011 AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 7, které se konalo dne 11. října 2011 v konferenčním
sále děkanátu 3. LF UK
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan,
Ing Jana Mužíková, tajemnice,
Doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., proděkanka,
Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.,
MUDr. Jan Trnka, PhD.
Program:
1.
Zahájení
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu ze dne 7.6.2011
4.
Informace děkana
5.
Informace o přípravě voleb zástupců 3. LF UK do AS UK
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6.
7.
8.
9.
10.

Výsledky hlasování per rollam – datum, místo a čas konání
voleb, výsledky hlasování o „Informacích o studiu a přijímacím
řízení 2012 – 2013“
Odstoupení MUDr. Petera Iváka z funkce místopředsedy AS 3. LF UK,
volba nového místopředsedy AS 3. LF UK z řad studentů - senátorů
Informace o blížícím se termínu pro volby zástupce 3. LF UK do Rady
vysokých škol
Stanovení pravidel pro přihlašování studentů ke zkoušce a odhlašování studentů ze
zkoušek
Různé

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Výše uvedený návrh programu jednání obdrželi všichni senátoři v rámci pozvánky e-mailem.
Vácha informoval přítomné, že program je nutné rozšířit o bod „Evaluace výuky za letní
semestr 2010/2011“, s jejímiž výsledky senátory seznámí Doc. Janovská.
Skrutátory byli zvoleni: Havrda a Šafra.
Závěr:
Navržený program včetně požadovaného doplnění o bod týkající se výsledků „Evaluace
výuky za letní semestr 2010/2011“ (jako bod č.5) byl schválen tichým souhlasem.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 7.6.2011
Zápis z minulého řádného jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem a nevznesli žádné
připomínky. Vácha stručně přednesl závěry a usnesení z červnového zasedání senátu.
Nedořešený z minulého jednání zůstal bod ohledně placení testů na infekční stafylokoky
požadované v domovských zemích zahraničních studentů.
Vzhledem k tomu, že mikrobiologie ještě nedodala potřebné informace, žádá Dr. Marx odložit
tento úkol na listopadové jednání.
Závěr:
AS 3. LF UK prodloužil termín k předložení návrhu řešení problému placení testů na
infekční stafylokoky požadované v domovských zemích zahraničních studentů na příští
zasedání AS.
Ad 4) Informace děkana
Děkan informoval senátory o následujících skutečnostech:
1. proběhlo přijímací řízení, řešená odvolání proti nepřijetí neukázala žádnou chybu, k níž
by v procesu došlo. Děkan poděkoval všem, kteří se účastnili při přípravě a organizování
přijímacího řízení;
2. stavební práce – proběhly dvě větší akce – definitivní úpravy schodiště, které je nyní
bezpečné, z vyšších pater jsou zajištěny dva únikové východy;
dále byl zadaptován anatomický trakt pav. CH ve spolupráci s doc. Báčou a prof. Stinglem
a FNKV. Je tam čisté a důstojné pracoviště, které bylo již využito i k části programu
mezinárodního ortopedického kurzu;
3. fakulta odevzdala akreditační spis, který je dnes již na MŠMT a v Akreditační komisi.
Vzhledem k obsahu spisu by nemělo nic bránit, aby nám byla akreditace udělena.
Naprostá většina předmětů je zajištěna profesory a docenty.
Za zpracování obsáhlého spisu poděkoval děkan doc. F. Votavovi (KDD);
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4. 1. a 3. ročník začal podle nového curiculla, komise pro výuku příští týden bude mít jisté
reflexe. Ve zkoušení podle testů dopadli hůře angličtí studenti;
5. pedagogický tým byl doplněn o dva přednosty klinik: neurologie – doc. Štětkářová,
gynekologie – doc. Kučera, Doc. Dlouhý zvítězil ve výběr. řízení na funkci vedoucí
katedry preventivního lékařství;
6. na cenu Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových byla navržena prof. Konigová, 16.listopadu
jí bude cena předána;
7. 17. a 18. 11.2011 se uskuteční ve Sliačí na Slovensku setkání zástupců LF, jde spíše o
společenskou akci;
8. podle informací tajemnice fakulty je hospodaření fakulty ve finanční rovnováze;
9. novela VŠ zákona - varianty a možnosti VŠ zákona – jsou nejrůznější a je mimo síly
kohokoliv z nás cokoliv nějak ovlivnit, angažuje se RVŠ. Více můžeme zasahovat do
projektu univerzitní nemocnice. Vyjádření váhy LF může být zřetelně větší;
10. děkan konstatoval, že v průběhu prázdnin bylo hodně práce, přestože neprobíhala
výuka.Poděkoval za spolupráci a konstatoval, že všichni byli ochotni (práce v komisích,
práce s krátkým termínem např. kolem možností získávat peníze apod);
11. fakulta se vrací k původnímu úmyslu z roku 2007 – zřízení IV.interní hematologické
kliniky (schváleno AS 9.11.2004) – po různých peripetiích v minulých letech bude
požádáno cestou rektora a ředitele FNKV o zřízení této kliniky.
Diskuze: Kalvach: navržení prof. Konigové na cenu je v pořádku, ale mám dojem, že jsme
zapomněli poslat návrh na ocenění studenta, 17. listopadu se bude udílet i cena nadání určená
právě pro studenta. Příští rok bychom neměli zapomenout.
Kozák: zřízení IV. interní hematologické kliniky mělo být do bodu různé – koncepce byla
schválena, zatím se to neuskutečnilo.
Vácha přečetl znění usnesení AS z roku 2004.
Ad 5) – vložený bod „Evaluace výuky za letní semestr 2010/2011“
Doc. Janovská seznámila přítomné se stavem – evaluace za letní semestr 2010/2011.
Konstatovala, že návratnost hodnocení byla v tomto semestru za poslední roky nejnižší
(33,7%), v roce 2008-9 to bylo např. 48%. Veškeré informace z evaluace je zájem zveřejnit na
intranetu.
Z komentářů uvedla některé uváděné nedostatky - není vždy dodržován rozvrh, dostupnost
sylabů, kvalita anglického jazyka některých vyučujících, arogance některých učitelů atd.
Evaluace byla předána přednostům a vedoucím kurzů a k uváděným výsledkům mají podat
zprávu a stanovisko děkanovi.
Dobře hodnocení pedagogové jsou navrhováni na finanční odměnu.
Kompletní prezentovaný materiál k evaluaci bude založen v úložně fakulty.
Janovská informovala dále o pořádaných kurzech prezentačních dovedností, o které byl
zájem, a o kurzu angličtiny, o který byl mezi učiteli zájem malý.
Janovská nastínila záměr zavést zkušebně elektronickou evaluaci. Podrobnosti záměru
přednesl senátorům a hostům MUDr. Trnka jako výhled do budoucnosti:
evaluace v papírové podobě, jak ji známe, funguje poměrně dobře, návratnost hodnocení je
kolísavá. Záleží na tom, kdy jsou studentům dotazníky předávány, jak se k nim dostanou.
Nevýhodou je v poměrně malém rozlišení – z evaluace dostaneme data ohledně celého kurzu
během semestru, v němž však působí i třeba 10 učitelů, jsou probírána různá témata,
hodnocen je pak ale kurz jako celek. Nyní jsme spustili databázi výukových jednotek –
vyuka.lf3.cuni.cz – jsou tam veškerá data o odučených hodinách, jsou tam informace, které
jsme dosud neměli.
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Elektronická evaluace by byla doplněním stávajícího papírového systému. Studenti by mohli
provést evaluaci po hodině, jak proběhla. Ke každé jednotlivé hodině mohou být hodnotící
ukazatelé. Pracuje na tom dnes p. Kubánek (výpočetní středisko). 24.10. by měly být na
evaluační komisi první, už konkrétní, údaje.
Janovská: Požádala studentskou komoru AS, aby doplnila komisi pro evaluaci asi o
5 studentů.
Diskuze:
Keel: Zda-li je u přednostů viděna nějaká motivace a zlepšení, když tyto údaje dostávají
každý semestr.
Janovská: dobře hodnocení učitelé jsou děkanem odměňováni, s hůře nebo špatně
hodnocenými učiteli je jednáno (chování, anglický jazyk atd.), s některými se fakulta
rozloučila.
Havrda: Budou se opakovat kurzy prezentačních dovedností a angličtiny – nebo to byla
jednorázová akce?
Janovská: Kurz anglického jazyka pro učitele byl dostatečně avizován, bylo to cíleno pro
mladé učitele, zájem byl překvapivě malý. Chce to analýzu, proč k tomu došlo.
Kurz prezentačních dovedností byl výborný, dobře hodnocen, mohl by se v případě zájmu
opakovat.
Grill: o kurzu angličtiny jsem nevěděl, zjistil jsem to, až když končil. Každý pedagog má
svoji internetovou adresu a mohlo by dojít k propojení adres nemocnice a lf3.cuni. Chtělo by
to propojit poštu a šířit ji i k sekretářkám.
Anděl: kurz byl ve VNS – dostává každý e-mailem. Posílat všechno na jednu adresu je asi
realizovatelné.
Děkan: je několik slabších míst – to jsme analyzovali. Nevidím důvod, proč by měla být
fyziologie hodnocena hůř než např. anatomie. Chce to analyzovat a zjistit důvod – např.
orientace praktik, seminářů apod. Nevím.
Gynekologie byla obsazována později – důvodem byly nejasnosti kolem role primátora
(MUDr. Svoboda), platnost voleb atd. Jsem přesvědčen, že se to časem na gynekologii upraví.
Gynekologie se zlepší, v biochemii snad najdeme nějaké řešení – není to snadná úloha.
Kalvach: o angličtině – záleží na kvalitě kurzu – kurz by měl vést kvalitní rétor, herec a
lingvista. Pokud by to tak bylo, bylo by to pěkné. Mít dobrý kroužek dobrých řečníků by bylo
příjemné, chtělo by to tu vůdčí osobnost. Já bych si troufl jednu navrhnout, pokud bychom na
to měli čas.
Usnesení:
AS 3. LF UK vzal předloženou informaci o evaluaci výuky za letní semestr 2010/2011 na
vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním na webových stránkách (intranetu) fakulty.
Hlasování: (23, 0,0)
Ad 6) – původně 5): Informace o přípravě voleb zástupců 3. LF UK do AS UK
Rektor Univerzity Karlovy v Praze vyhlásil na měsíc listopad 2011 volby zástupců 3. LF UK
do Akademického senátu Univerzity Karlovy na období 1.2.2012 až 31.1.2015.
K organizaci voleb do AS UK odhlasoval AS 3. LF UK následující
Usnesení:
Právo volit za 3. LF UK a být volen na 3. LF UK má každý, kdo má pracovní úvazek na
3. LF UK a je akademickým pracovníkem podle zákona č. 111/98 Sb. v platném znění a
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studenti zapsaní ke studiu na 3. LF UK. Jakákoliv jiná interpelace nemůže být
uplatněna bez schválení AS 3. LF UK.
Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na pracovištích více součástí Univerzity Karlovy, jsou
pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK členy akademické obce pouze jedné fakulty, a to
té, kterou si zvolí. Toto ustanovení platí obdobně pro studenty zapsané na více
fakultách. Volí proto pouze na jedné fakultě UK.
Postgraduální studenti, kteří mají na fakultě pracovní úvazek jako učitelé, se mohou
rozhodnout, zda budou volit jako studenti nebo akademičtí pracovníci. Tuto skutečnost
oznámí přímo při volbách volební komisi.
Hlasování: (21, 0, 2)
Ad 7)- původně 6) Výsledky hlasování per rollam – datum, místo a čas konání voleb,
výsledky hlasování o „Informacích o studiu a přijímacím řízení 2012 – 2013“
V rámci přípravy voleb na 3. LF UK stanovil Akademický senát 3. LF UK hlasováním
formou per rollam konaném ve dnech 19.9.-29.9.2011 konkrétní datum konání voleb, místo a
čas konání voleb a odsouhlasil znění materiálu „Informace o studiu a přijímacím řízení 2012 –
2013“
Usnesení:
Akademický senát 3. LF UK
a) v souladu s čl.1, odst. 2 volebního a jednacího řádu AS UK stanovil termín, čas a
místo konání voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK na:
9. listopad 2011 (středa) od 10,00 hodin do 16,30 hodin,
10. listopad 2011 (čtvrtek) od 9,00 hodin do 15,00 hodin,
místo konání: budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, místnost č. 223 akademičtí pracovníci,
budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 – vstupní hala - studenti.
b) v souladu s čl. 8 Volebního a jednacího řádu AS UK se termín případných
opakovaných voleb stanoví na 22. a 23.11.2011.
Hlasování per rollam (24,0,8).
Vácha požádal všechny členy akademické obce 3. LF UK (pedagogy a studenty), aby:
- již zvažovali návrhy kandidátů na kandidátní listiny pro volby. O termínech a místě
podávání písemných návrhů na kandidáty pro volby budou všichni členové akademické
obce včas informováni,
- aby zajistili dobrovolníky, kteří by byli ochotni pracovat ve volební komisi (vždy po dobu
několika hodin ve dnech 9. a 10. listopadu 2011), a to jak z řad pedagogů, tak i z řad
studentů, aby se hlásili písemně na e-mailovou adresu: ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz.
Následující výsledky vzešlé z hlasování metodou per rollam byly poskytnuty elektronickou
poštou všem senátorům následovně:
předmět hlasování

Termín, místo a
čas konání voleb
do AS UK
Informace o studiu
a přijímacím
řízení 2012 -2013

hlasovali
ANO

hlasovali
NE

24

0

20

1

Usnesení:
30

zdrželi se
hlasování,
nehlasovali

schváleno
neschváleno

8

schváleno

11

schváleno

AS 3. LF UK schválil metodou per rollam materiál „Informace o studiu a přijímacím
řízení 2012 – 2013“
Hlasování: (20,1,11).
Ad 8) – původně 7) - Odstoupení MUDr. Petera Iváka z funkce místopředsedy AS 3. LF
UK, volba nového místopředsedy AS 3. LF UK z řad studentů - senátorů
MUDr. Peter Ivák informoval písemně AS o svém odstoupení z funkce místopředsedy AS 3.
LF UK a přání zůstat senátorem AS jako PGS student. Odstoupení z funkce přečetl senátorům
Vácha, který Ivákovi (v jeho nepřítomnosti) poděkoval za odvedenou práci.
Následovala volba nového místopředsedy AS 3. LF UK senátory AS 3. LF za studentskou
část.
Akademický senát zvolil volební komisi ve složení Kozák – předseda, Havrda a Šafra –
členové. Hlasování: 19,1,1.
Vácha seznámil voliče s úpravou volebního lístku a způsobem tajné volby.
Volební komise dohlížela na průběh hlasování, sečetla obdržené hlasy, sepsala protokol o
volbě a oznámila výsledek hlasování senátorům. na jednání senátu.
Závěr:
Novým místopředsedou AS 3. LF UK byl za senátory – studenty zvolen dne 11.10.2011 v
tajné volbě Patrik Maďa, student 3. ročníku Všeobecného lékařství (hlasování: 10,0,1)
Ad 9) - původně 8). Informace o blížícím se termínu pro volby zástupce 3. LF UK do
Rady vysokých škol
Akademický senát neobdržel s dostatečným časovým předstihem požadavek na zaslání
delegačního lístku se jménem zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol do termínu 3.
listopadu 2011, stávající funkční období zástupce Bednáře končí rokem 2011.
Z důvodu krátkého časového termínu a předpokládaných termínech zasedání AS 3. LF UK
vyžádal Akademický senát písemné stanovisko Bednáře na případné znovuvyslání za 3. LF
UK do této funkce. Bednář potvrdil, že by pokračoval, pokud o funkci neprojeví zájem někdo
jiný.
Na základě projeveného nesouhlasu Báči hlasovat na dnešním jednání o jednom kandidátovi
Bednářovi dal Vácha hlasovat o tom, zda tajnou volbu provést dnes anebo soustředit více
kandidátů a hlasování provést příště na termínově přizpůsobeném jednání AS 3. LF UK
v listopadu 2011 tak, aby AS 3. LF UK dodržel stanovený termín ke sdělení kandidáta
(do 3.11.2011)
Hlasování dnes s jedním kandidátem: ( 10,11, 0) – nebylo odsouhlaseno.
Bylo dojednáno, že do příštího úterý (18.10.2011 včetně) – posílat kandidáty na adresu
ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz. Platí pro obě komory senátu.
Ad 10) – původně 9). Stanovení pravidel pro přihlašování studentů ke zkoušce a
odhlašování se studentů ze zkoušek
Bylo snahou nalézt systémové řešení problému, že se studenti přihlásí na zkoušku, obsadí
termín, pedagogové si upraví svůj pracovní program a studenti se v den zkoušky nedostaví.
Studenti za toto nejsou nijak řešeni.
Bylo konstatováno, že fakulta nemůže sama nastolit přísnější pravidla, musel by se změnit
statut univerzity.
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V diskuzi, které se účastnili Kalvach, Větrovská, Vácha, Šlamberová, Brabec a Havrda,
padaly návrhy vypisovat hned na počátku všechny termíny zkoušení a ne 14 dní před
zkouškou, vypisovat celkově méně termínů, do obsazených rozpisů se ti, kteří na svůj termín
nepřijdou, již nedopíší a to by je mělo motivovat přijít ke zkoušce v přihlášeném termínu.
Šlamberová sdělila, že se řešením této nežádoucí skutečnosti zabývá i proděkan Marx,
senátoři z řad studentů mají rovněž snahu hledat řešení problému, který jim samotným vadí.
Ad 11) – původně 10) Různé
1. Kozák hovořil o přípravě zřízení IV. interní hematologické kliniky, jejíž zřízení by bylo
vhodné mimo jiné i vzhledem k zásadní integraci výuky hematologie a hematoonkologie
v novém curicullu 3. LF od letního semestru 2012.
Akademický senát zaujal stanovisko k usnesení 27. zasedání AS 3. LF UK, bod 6, ze dne
9.11.2004 týkajícího se zřízení IV. interní hematologické kliniky a vydal následující
Usnesení:
AS 3. LF UK bere na vědomí usnesení 27. zasedání AS 3. LF UK, bod 6, ze dne 9.11.2004
týkající se zřízení IV. interní hematologické kliniky, s nímž projevili všichni přítomní
senátoři tichý souhlas (nikdo se nevyslovil proti, nikdo neprojevil zájem se zdržet souhlasu).
2. Báča informoval o způsobu financování vědy a výzkumu na UK – financování za výkony a
publikace. Finanční prostředky stanovené podle hodnocení publikací vyjádřeného body budou
přerozdělovány mezi RUK a preferovanými výzkumnými obory na UK. Dojde k zakonzervování stávajícího stavu, konkrétní autor článků nebo publikací nebude cíleně financován,
nebude mu vytvářeno finanční zázemí podporující jeho činnost. Systém navíc nebude pro
autory motivační a efektivita se nezvýší.
Havrda k tomuto hovořil o výhledu řešení této problematiky (PRVOUK) a přidělování
finančních prostředků – informace z jednání AS UK (hlavním zodpovědným za rozdělování
prostředků je děkan).
3. Trnka: systém kontroly studia studentů
V současné době jsou na 3. LF UK dva paralelní systémy kontroly studia studentů – podnět
pro AS 3. LF UK zda ponechat, nebo změnit.
V diskuzi (Vácha, Havrda, Beneš, Brabec, Hugo, Maďa, Keel, Větrovská)
bylo
konstatováno, že některé VŠ klasické indexy nemají, využívají pouze elektronický systém a
zcela jim vyhovuje.
Senátoři z řad studentů projevili obavu z toho, že zápis do SISu nemusí být vždy proveden, a
student pak neprokáže, že zkoušku složil, systém mohou napadnout hackeři, v indexu je vše
skutečně zapsané, dále že pro studenta je index hlavním dokumentem o studiu, jakousi
vzpomínkou, ale na druhé straně stávající systém přináší čekání na zápisy do indexu
(zápočty), ale index je jistá pojistka, dvojitá kontrola.
Někteří senátoři se přikláněli k ponechání obou systémů, jiní byli pro ponechání systému
pouze elektronického. Jednoznačné stanovisko zatím není.
Vácha diskuzi ukončil s tím, že otázkou přechodu na pouze elektronický systém a databázi
není, zda k němu přistoupíme, ale kdy se tak stane.
4.
Vácha připomněl konání konference „Změna paradigmatu vztahu lékař – pacient
v soudobé společnosti“ související s kampaní lékařů „Děkujeme - odcházíme“, která
proběhne ve dnech 21. a 22.10.2011 v Modré posluchárně budovy Karolina. Na konferenci
vystoupí významní hosté.
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Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v Jelínkově posluchárně, 3. patro budovy
děkanátu, v úterý dne 1. listopadu 2011 od 14,30 hodin.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda 3. LF UK

Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Ing. Sádecká

Č.j. 7/7 – 23 /2011 AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 8, které se konalo dne 1. listopadu 2011
v Jelínkově posluchárně, 3. patro, děkanát LF UK ve 14,30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan,
Doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., proděkanka,
Program:
1.
Zahájení
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu ze dne 11.10.2011
4.
Informace o přípravě voleb zástupců 3. LF UK do AS UK
5.
Informace z jednání AS UK dne 14.10.2011 – Havrda, Grill
6.
Volba zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol
7.
Volba zástupce studentů 3. LF UK do Studentské komory UK
8.
Kvalita výuky - problematika kvality výuky v souvislosti se závěry
evaluace - Vácha
9.
Různé
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha.
Konstatoval, že je přítomno 22 senátorů, senát je tedy usnášeníschopný.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Výše uvedený návrh programu jednání obdrželi všichni senátoři v rámci pozvánky e-mailem.
Skrutátory byli zvoleni senátoři Bednář a Jonáš.
Závěr:
Navržený program byl schválen tichým souhlasem.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11.10.2011
Zápis z minulého řádného jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Připomínku k zápisu
vznesl Báča, který požaduje znění formulace Ad 9) odst. 3 upravit následovně:
„Na základě projeveného nesouhlasu Báči s procedurálními kroky aplikované na volbu
zástupce …“
Vácha vysvětloval, že procedurální kroky byly v pořádku, pokud by AS odsouhlasil
pokračování Bednáře v RVŠ, proběhla by tajná volba. Protože však Báča vznesl námitku a
současně požadavek na to, aby se do volby mohlo přihlásit více kandidátů, senát o tomto
hlasoval a projevil nesouhlas. Proto je uskutečňována dnešní volba. Procedurálně však
nedošlo k pochybení.
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Senátoři se shodli na upřesnění znění následovně:
„Na základě požadavku doc. Báči, aby byl ponechán větší časový prostor pro
navrhování více kandidátů, dal Vácha hlasovat o tom, zda tajnou volbu provést dnes
anebo soustředit více kandidátů a hlasování provést příště na termínově přizpůsobeném
jednání AS 3. LF UK v listopadu 2011 tak, aby AS 3. LF UK dodržel stanovený termín
ke sdělení kandidáta“.
Vácha dále stručně přednesl závěry a usnesení z minulého zasedání senátu. Nedořešený z
minulého jednání zůstal stále bod ohledně placení testů na infekční stafylokoky požadované v
domovských zemích zahraničních studentů.
Marx informoval o řešení problému placení testů na infekční stafylokoky požadované v
domovských zemích zahraničních studentů, jakým způsobem a kde se bude dělat,
studenti půjdou na kliniku nemocí z povolání.
Ad 4) Informace o přípravě voleb do AS UK na volební období 2012-2015
Vácha informoval, že první zasedání volební komise se konalo dne 24.10.2011. Na tomto
zasedání byla pí MUDr. Rambousková Jolana, CSc., Ústav výživy - zvolena předsedkyní
volební komise a studentka
3. ročníku všeobecného lékařství Alžběta Blanková
místopředsedkyní.
Dále budou ve volební komisi pracovat následující:
Volba akademických pracovníků:
1. MUDr. Iveta Matějovská, CSc., Ústav normální, patologické a klinické medicíny,
2. Ing. Daniel Šuta, Ph.D., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky,
3. Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., III.interní kardiologická klinika,
Náhradníci:
4. RNDr. Kamila Balušíková, oddělení buněčné a molekulární biologie,
5. Mgr. Vlasta Němcová, Oddělení buněčné a molekulární biologie,
6. MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie,
7. Pharm,.Dr. Martina Škurlová, Ústav normální, patologické a klinické medicíny,
8. MUDr. Miloslav Ambruš, Radioterapeutická a onkologická klinika,
9. MUDr. Marie Pometlová, CSc., Ústav normální, patologické a klinické medicíny,
10. MUDr. Wael Kassab, Stomatologická klinika,
11. MUDr. Jan Hobst, Stomatologická klinika,
12. Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D., Ústav tělovýchovného lékařství
Studenti:
1. Patrik Maďa, 3. ročník všeobecného lékařství,
2. Šárka Hmelerová, 3. ročník všeobecného lékařství,
3. Jan David, 3. ročník všeobecného lékařství,
Náhradníci:
4. Světlana Bilenková, 2. ročník všeobecného lékařství,
5. Hana Musilová.
6. Julius Lukeš, 2. ročník všeobecného lékařství,
7. Martin Pavelka, 2. ročník všeobecného lékařství,
8. Monika Větrovská, 4. ročník všeobecného lékařství,
9. Veronika Fundová, 4. ročník všeobecného lékařství,
10. Denisa Dybowiczová, 3. ročník všeobecného lékařství
Zapisovatelka: Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK
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Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí, aby do vyhlášených voleb v případě nutnosti mohl být do volební
komise povolán předsedou nebo místopředsedou vybraný náhradník. Počet členů
volební komise se nezmění.
Hlasování: 21, 0, 1.
Návrhy na kandidáty bylo možné podávat v rozmezí dne 19. až 29.10. včetně, a to do
volebních uren u recepce fakulty. Informace o této možnosti byly zveřejněny ve VNS a na
webových stránkách fakulty, informace navíc obdrželi e-mailovou poštou všichni přednostové
a vedoucí ústavů.
Tajemník Akademického senátu 3. LF UJK obdržel ve stanoveném termínu seznamy
oprávněných voličů z řad akademických pracovníků, studentů a PG studentů, seznamy
určené pro předsedu.
Nikdo z členů volební komise nebyl navržen za kandidáta, proto se nemusela volební
komise měnit.
Z řad akademických pracovníků byli navrženi za kandidáty:
Doc. MUDr. Václav Báča,
Ph.D.
MUDr. Radek Bartoška

Docent Ústavu anatomie

vaclav.baca@lf3.cuni.cz

Odborný asistent ortopedickotraumatologické kliniky
Odborný asistent Ústavu
normální, patologické a
klinické fyziologie
Odborný asistent Ústavu
anatomie
Docent ortopedickotraumatologické kliniky

bartoska@fnkv.cz

Asistent oddělení biochemie
Přednosta Urologické kliniky

josef.fontana@lf3.cuni.cz
grill@fnkv.cz

odborný asistent I. Interní
kliniky
docent II. interní kliniky

martin.havrda@tiscali.cz

Docent I. interní kliniky

kozak@fnkv

přednosta Ústavu patologie

mandys@fnkv.cz

Docent Ústavu pro péči o
matku a dítě v Podolí

otcenasm@volny.cz

Doc. MUDr. Jitka
Patočková, Ph.D.
Doc. PhDr. Jana Přívratská,
CSc.

docent Ústavu farmakologie

jitka.patockova@lf3.cuni.cz

přednosta Ústavu cizích
jazyků

jana.privratska@lf3.cuni.cz

MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

Odborný asistent oddělení
biochemie
přednosta Ústavu etiky

jan.trnka@lf3.cuni.cz

MUDr. Klára Bernášková,
CSc.
MUDr. Alena Doubková,
CSc.
Doc. MUDr. Valér Džupa,
CSc.
MUDr. Josef Fontana
Doc. MUDr. Robert Grill,
Ph.D.
MUDr. Martin Havrda
Doc. MUDr. Milan Kment,
CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Kozák,
Ph.D.
Prof. MUDr. Václav
Mandys, CSc.
Doc. MUDr. Michal
Otčenášek, CSc.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
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kbernas@lf3.cuni.cz

alena.doubkova@lf3.cuni.cz
dzupa@fnkv.cz

kment@fnkv.cz

marek.vacha@lf3.cuni.cz

MVDr. Ondřej Holešínský

neznámý, byla učiněna výzva
na nástěnce

Ad 6)
Informace z jednání AS UK dne 14.10.2011 – Havrda, Grill
Havrda informoval o velmi bouřlivém jednání, které se týkalo nového rozdělování prostředků
na vědu, o projektech UNCE a PRVOUK a jejich financování.
Zmínil nedostatek informací, absenci jakékoliv diskuze napříč univerzitou
Prof. Widimskému bude udělena 18. listopadu 2011 cena „Česká hlava“.
Dále bylo jednání věnováno věcnému záměru zákona o vysokých školách,
Havrda nabídl své zápisky k dispozici. Na návrh Kmenta bylo odsouhlaseno, že je zašle všem
senátorům prostřednictvím tajemníka AS.

Vácha poděkoval Havrdovi a Grillovi za reprezentování fakulty v AS UK, jak řekl, je si
vědom, že jednání bývají dlouhá a často i bouřlivá.
Ad 7) Volba zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol
Vácha seznámil voliče s úpravou volebního lístku a způsobem tajné volby – zakroužkování
jednoho kandidáta na kandidátce.
Akademický senát zvolil volební komisi ve složení :
Mandys - předseda, Kment - člen, Jonáš
- člen (hlasování: 18, 0, 3).
Volební komise dohlížela na průběh hlasování, sečetla obdržené hlasy, sepsala protokol o
volbě a oznámila výsledek hlasování senátorům. na jednání senátu.
Tabulka s výsledky voleb
Počet získaných
hlasů

Doc. MUDr. Václav Báča,
Ph.D.
Doc. MUDr. Marek
Bednář, CSc.

docent Ústavu anatomie

s kandidaturou souhlasí

přednosta Ústavu lékařské
mikrobiologie

s kandidaturou souhlasí

Prof. MUDr. Pavel
Kalvach, CSc.

Profesor Neurologické
kliniky

Doc. MUDr. Miloslav
Franěk, Ph.D.

docent Ústavu normální,
patologické a klinické
fyziologie
docent Ústavu normální,
patologické a klinické
fyziologie

Doc. MVDr. Šimon
Vaculín, Ph.D.

6
4

s kandidaturou souhlasí

2

s kandidaturou souhlasí

0

nesouhlasí

XXXXXXXXXXXX

Studenti volili svého zástupce do Studentské komory UK. Jediným kandidátem byl student
2. ročníku všeobecného lékařství Karel Frnka.
Vácha seznámil voliče s úpravou kandidátky, volební komise pracovala ve složení Mandys –
předseda, Kment a Jonáš – členové.
Karel Frnka byl zvolen za zástupce studentů 3. LF UK do Studentské komory UK.
Vácha pogratuloval Báčovi a Frnkovi ke zvolení. Havrda poděkoval doc. Bednářovi za
vykonávání funkce až do této doby.
Bednář stručně informoval o své dosavadní práci v Radě vysokých škol.
Doporučil pro usnadnění rozhodování zástupci fakulty jeho větší informovanost, tj., aby se
dostal ke všem důležitým informacím fakulty k rozhodování potřebných, aby v RVŠ
rozhodoval za fakultu se znalostí koncepce práce fakulty a ne za sebe podle intuice a své
úvahy.
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Havrda: v RVŠ je těžké dosáhnout konsenzu, názory a zájmy jsou různorodé a nesourodé.
Důležitou roli však sehrává RVŠ při jednání o novém vysokoškolském zákoně, bylo by dobře,
aby lidi kteří zastupují fakultu, se scházeli i s vedením fakulty.
Vácha: projedná tuto záležitost na Kolegiu děkana.
Vácha poděkoval Bednářovi za jeho práci v RVŠ v rámci zastupování 3. LF UK.
Závěr:
Novým zástupcem AS 3. LF UK pro volební období 2012 – 2014 do Rady vysokých škol
byl v tajné volbě zvolen Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. a zástupcem do Studentské
komory UK byl zvolen za 3. LF UK student 2. ročníku Karel Frnka.
Ad 8) Kvalita výuky
Vácha: každý student by měl mít jasnou představu a možnost vědět každý den, kdo ho bude
učit a obsah výuky.
Informovanost na internetu – ve wordu a v PowerPointových prezentacích. Student si může
vše nastudovat, vrátit se k tomu a bude vidět, že učitel ví, co chce učit. Ideální by bylo
zpřístupnit maximum informací studentům na internetu – udělat vše proto, aby se studenti
učili co nejefektivněji.
Výhledy do budoucnosti:
Prestižní univerzity – velká většina z nich mají přednášky na kameře na síti.
Vácha promítl prezentaci, jak k tomu přistupují jinde – prestiž univerzity, učitel komentuje
připravené tabule textu.
1. a 2. LF zatím nic takového nemá, začínají to dělat kolegové z biochemie, vedle papírových
skript a učebnic budou tyto formy stále běžnější a požadované.
Jako nevýhoda se může jevit ztráta motivace chodit na přednášky, to lze ale použít proti
všem formám studijních materiálů.
Ad 9) Různé
1. Dlouhodobý záměr fakulty – materiál byl poskytnut všem senátorům.
Diskuze se zúčastnili Mandys, Havrda, Báča, Grill, , Vácha, Maďa, Hugo, Keel, Větrovská,
Tomášková a Kment.
Bylo konstatováno, že materiál vyžaduje delší čas na prostudování a diskuze k jednotlivým
skutečnostem proběhne na prosincovém jednání AS. Některé aspekty byly diskutovány (např.
formy zkoušení, testy, systematická příprava s tím spojená, finanční prostředky atd.).
Dlouhodobý záměr by neměl být pojat moc konkrétně, aby nevytvářel nežádoucí závazek na
fakultu.
Senátoři anglického curricula projevili zájem obdržet dlouhodobý záměr přeložený do
anglického jazyka.
2. Přerušení studia studentem Sivertem Brekke
Přestal být senátorem AS 3. LF UK. Senátoři z anglického curricula nemají náhradníka, proto
bude kontaktován Pavel Špás, první náhradník. Zajistí tajemník AS 3. LF UK.
3. Rozdělení výsledku hospodaření
Tajemnice fakulty předložila návrh na rozdělení výsledku hospodaření. AS návrh projednal a
vydal
Usnesení (hlasování: 20, 0, 2)
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AS souhlasí, aby výsledek hospodaření ve výši 744 525,- Kč byl ve smyslu článků 12-16
přílohy č. 8 Statutu UK a Opatření rektora č. 35/2007 čl. 2 odst.6 v plné výši přídělem
fondu odměn.
4. Zhodnocení konference „Děkujeme, odcházíme“,
Vácha zhodnotil průběh konference, všechny referáty jsou k dispozici na stránkách ústavu
etiky. Mezi nejlepší referáty patřilo (podle názoru Váchy) vystoupení prof. Taubera a senátora
Havrdy.
5. Špatný stav Polákovy posluchárny
Beneš upozornil na stávající stav Polákovy posluchárny - oprýskané omítky, špína,
nemalováno, dost špatné prostředí, nejde otevřít okno, nejde větrat, na WC není papír, mělo
by se s tím něco dělat. Vizitka fakulty – je to pro pana Poláka za trest a ne čest.
Časem je nutné posluchárnu zkulturnit.
Vácha zamýšlí informovat Kolegium děkana.
Marx: problém je v tom, že posluchárna není naše, je FNKV, nemocnice neplánuje
zásadní rekonstrukci posluchárny. Proto se snažíme počet hodin i studentů v této
posluchárně minimalizovat. Zkusíme tam poslat našeho školníka, aby udělal drobné
opravy, ale majetek není náš.
Beneš upozornil, že důstojná posluchárna je v SZÚ, Marx odpověděl, že se rovněž
využívala, ale šlo o poměrně vysoké peníze.
6. Zastaralé informace v anglických webových stránkách ústavů a klinik
Keel upozornil na skutečnost a prezentoval, že v anglických web stránkách jsou zastaralé
informace, chybí informace od jednotlivých oddělení, ta nevyvěšují informace nové, nemají
anglické otázky na státnice.
7. Problém předávání informací studentům v případě nedostavení se pedagoga k výuce
Senátoři ze studentské komory požadují vytvořit systémové kroky v informovanosti zejména
dojíždějících studentů, aby byli včas informováni, že se pedagog nedostaví a výuka se nebude
konat.
Z bohaté diskuze (Beneš, Havrda, Grill, Tomášková, Gurlich, Marx, Mandys, Hugo, Vácha)
vyplynulo, že:
a) povinností pracovníka je, aby se omluvil v případě, že se nemůže dostavit,
b) povinností přednosty je zajistit výuku náhradním pedagogem nebo sebou samotným,
c) podle vyjádření Marxe – na webu fakulty i v Karolínce je uveden nonstop telefon.
Studenti mají volat, studijní oddělení zajistí nápravu, primárním adresátem sdělení o
nepřítomnosti pedagoga však musí být příslušný přednosta.
d) Marx navrhl napsat přednostům, že na základě upozornění z AS 3. LF UK je v případě
nedostavení se pedagoga do výuky jejich povinností zajistit výuku jiným
pracovníkem.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro budovy děkanátu,
číslo dveří 223 v úterý dne 13. prosince 2011 od 14,30 hodin.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda 3. LF UK

Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Ing. Sádecká
4.11.201
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Č.j. 7/7 – 24/2011 AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 9, které se konalo dne 13. prosince 2011
v konferenčním sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro
ve 14, 30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Program:
1.
Zahájení
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu ze dne 1.11.2011
4.
Změny ve složení AS LF – doplnění senátorů do studentské komory –
poděkování a přivítání – Mgr. Vácha
5.
Informace děkana
6.
Informace o výsledku voleb zástupců 3. LF UK do AS UK
7.
Informace o PRVOUKu – prof. Widimský
8.
Informace z jednání AS UK dne 2.12.2011 – Havrda, Grill
9.
Diskuze/schválení Dlouhodobého záměru fakulty
10.
Prospěchová stipendia - dr. Marx
11.
Setkání předsedů AS všech lékařských fakult z Čech a Slovenska – Mgr. Vácha
12.
Prezentace činnosti Trimedu – Adam Stryko
13.
Prezentace činnosti IFMSA – Klára Picková
14.
Různé
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha.
Konstatoval, že je přítomno 21 senátorů, senát je tedy usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Výše uvedený návrh programu jednání obdrželi všichni senátoři v rámci pozvánky e-mailem.
Vácha zopakoval body programu dnešního jednání.
Skrutátory byli zvoleni senátoři : Grill, Větrovská
Závěr:
Navržený program byl schválen tichým souhlasem.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 1.11.2011
Zápis z minulého řádného jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem.
Nikdo z nich nevznesl připomínku či výhradu s obsahem zápisu.
Zápis ze dne 1.11.2011 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
Ad 4) Změny ve složení AS LF – doplnění senátorů do studentské komory –
poděkování a přivítání – Mgr. Vácha
a) Senátor Sivert Brekke přerušil studium na fakultě, jak bylo oznámeno již na minulém
jednání AS.
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Senátoři z anglického curricula neměli náhradníka, byl tedy osloven Pavel Špás, 1. náhradník.
Členství v AS odmítl, neboť v listopadu 2011 měl ukončit studium na 3. LF UK.
Dalším náhradníkem je Martina Šajdíková, studentka 4. ročníku všeobecného lékařství.
Byla oslovena, s kandidaturou souhlasila a je přítomna dnešnímu jednání jako senátorka ve
studentské komoře.
b) MUDr. Karel Branec oznámil, že na dobu 1 roku přerušuje PG studium. Byla oslovena
náhradnice PG studentů paní MUDr. Kateřina Pokorná, která kandidaturu přijala.
V současné době i přes mateřské povinnosti je stále PG studentkou a je přítomna dnešnímu
jednání.
Vácha přivítal nové členy studentské komory AS, poděkoval jim za přijetí kandidatury,
zároveň vyslovil slova díků na adresu nepřítomných S. Brekkeho a MUDr. Brabce za práci,
kterou v AS odvedli.
Závěr:
Studentská komora AS 3. LF UK je doplněna Martinou Šajdíkovou a MUDr. Kateřinou
Pokornou do plného počtu členů.
Ad 5) Informace děkana
a) 3. LF UK má udělenu akreditaci pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem:
- na dobu platnosti do 30. listopadu 2019:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Chirurgické obory
Psychiatrie
Lékařská fyziologie a patologická fyziologie,
- na dobu platnosti 30. listopadu 2015:
Lékařská farmakologie
b) Akreditační spis 3. LF UK je na MŠMT, kde kontrolují všechny požadované a uvedené
informace, jako jsou např. kvalifikace, úvazky , zaměstnanecké poměry apod.
c) Dlouhodobý záměr fakulty – bude řešen samostatně v bodě č. 7 tohoto jednání.
d) Díky Váchovi proběhla v prostorách Karolina etická konference „Posuny odpovědnosti
v lékařských povoláních“ jako reflexe na akci „Děkujeme, odcházíme“ (vyvážená diskuze,
akademický odstup, úspěšná akce dobře reprezentující fakultu).
e) Informace o programech PRVOUK a UNCE, podmínky účasti a náležitosti přihlášky
programů (UNCE: účast alespoň 7 studentů, kteří ukončili PG studium), výsledky
vyhodnocení přihlášených programů (fakulta získala 2 UNCE – kardiologie a energetický
metabolismus), fakulta je schopna dobře obstát v silné konkurenci.
Další programy PRVOUK – poreferuje podrobně prof. Widimský. Děkan zmínil skutečnost,
že prof. Widimský získal ocenění Česká hlava“.
Rád by realizoval na fakultě PRVOUK v oblasti onkologie a traumatologie. Předběžně již ve
věci jednal s Mandysem a Džupou.
f) Specializační vzdělávání přešlo na fakultu, spadá do gesce doc. Dlouhého. Jsou navrženi
garanti, oborové komise, k dispozici na fakultě jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci. Vznikl
sekretariát, už se hlásí první absolventi lékařských fakult. Oblast specializačního vzdělávání
se rozrůstá v agendách natolik, že děkan bude na příštím jednání AS žádat o souhlas
jmenovat člena kolegia děkana doc. Dlouhého proděkanem.
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g) Na 6.1.2012 je nahlášena kontrola akreditační komise – bude podrobně zkoumat
písemnosti PG studia. Je potřeba připravit požadované písemnosti za posledních 5 let.
h) Dále se zastavil u kvality výuky a výsledků evaluačních hodnocení, zmínil pořádané kurzy
angličtiny pro anglicky vyučující akademické pracovníky jejich malý zájem o kurz a o
kurzech komunikačních dovedností, o které byl naopak zájem velký.
Diskuze
se zúčastnili Mandys, Havrda, Dlouhý, Báča, Beneš, děkan. V diskuzi se jmenovaní zabývali
otázkami specializačního vzdělávání, zařazování do oborů, volby fakulty pro registraci, další
role IPVZ v otázkách spec. vzdělávání, dvojkolejností některých kurzů, atestačních komisí,
atestačních zkoušek, systému vlastního specializačního vzdělávání u kardiologů formou
lokálních seminářů a zkoušek.
Dlouhý zodpověděl dotazy týkající se převodu a stávajícího stavu specializačního vzdělávání
na 3. LF UK.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
Ad 6) Informace výsledku voleb do AS UK na volební období 2012-2015
Hlavní volební komise potvrdila a osvědčila průběh a výsledky voleb. Zástupci 3. LF UK do
AS UK jsou tedy pro období 2012-2014:
Senátoři Havrda, Grill - za akademické pracovníky,
Josef Fontana – PG student a David Šíla – student – za studenty.
Vácha vyslovil poděkování stávajícím zástupcům, novým či staronovým popřál hodně síly a
vytrvalosti a poděkoval za jejich obětavost pracovat pro fakultu.
Usnesení:
Hlavní volební komise potvrdila a osvědčila průběh a výsledky voleb zástupců 3. LF UK
do AS UK, kterými pro volební období 2012 – 2014 jsou akademičtí pracovníci Havrda
a Grill a studenti Fontana a Šíla.
Ad 7) Informace o PRVOUKu - prof. Widimský
Widimský informoval senátory o novém systému financování vědy, snaze po objektivitě
závislé na publikační činnosti. Metodika RIV bodů, finanční toky na celostátní úrovni.
Zmínil analýzu výpočtu ceny RIV bodu z výsledků roku 2010 (včetně režie, odpisů atd.),
nastínil systém rozdělování financí, vysvětlil, že stanovená finanční hodnota RIV bodu bude
muset krýt mzdy výzkum. pracovníků, odvody, provozní náklady, drobné nákupy, cestovní
výdaje, investice na přístroje, zbytek pak může být na odměny pro pracovníky).
Na grafickém znázornění vysvětlil rozdělování financí v programech UNCE a PRVOUK
určených pro stabilizaci mladých vědeckých pracovníků. Organizační struktura PRVOUKu (řešitel, rada, ). Finance budou směřovány k růstu PRVOUKu a vzniku více publikací.
Program NÁVRAT – podporuje návrat nadaných pracovníků pracujících v zahraničí.
Diskuze:
Grill, Havrda a děkan se týkala rozdělování financí, děkan se bude snažit vracet finanční
prostředky tam, kde byly vytvořeny, ale nelze to lineárně, neboť je nutné udržovat činnosti
jako je např. knihovnu, výpočetní středisko a jiné.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal na vědomí přednesené informace o PRVOUKu.
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Ad 8) Informace z jednání AS UK dne 2.12. .2011 – Havrda, Grill
- státní rozpočet a příspěvek na vzdělávání, snaha rektora dosáhnout zvýšení,
- jmenování Rady pro výzkum a inovace – RVŠ je pobouřena, lidé nebyli delegování
univerzitou, kritika, jaké je složení rady, kde vítězí zájmy průmyslové nad zájmy
akademickými,
- UNCE – 15 členné komise posuzovaly jednotlivé projekty, projekty byly velmi
kvalitní, bylo možné financovat pouze polovinu, 3. LF UK získala 2 projekty,
- projekt státní pokladny – je snaha začlenit VŠ do státní pokladny – to by mělo vliv
ten, že přímou kontrolu a pravidla pro jakékoliv finanční operace by byly pod
dohledem MŠMT a podléhaly by pravidlům ministerstva, Univerzita se brání,
záměr zákona o univerzitních nemocnicích – ředitel, správní rada a vědecká rada,
jejich delegování a jmenování, oddlužení fakultních nemocnic,
- věcný záměr zákona o VŠ a věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům, VŠ
poslaly řadu připomínek a VŠ protestují proti systému, MŠMT ignorovalo spolupráci
s VŠ, je to chápáno jako porušení zákona. V AS UK bylo schváleno ostré usnesení
proti tomuto postupu. Je zvažováno podání trestního oznámení na porušení zákona –
snaha blokovat proces, navržené změny jsou politickou vůlí, ze strany Univerzity a VŠ
jde o taktiku a strategii, jak proces zablokovat, aby jej nebylo možné dokončit.
- Přečetl usnesení přijaté v AS UK k problematice a věcnému záměru a zdůvodnění.
Drobná doplnění provedl druhý zástupce v AS UK Grill.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal na vědomí přednesené informace z jednání AS UK ze dne 2.12.2011.
-

Ad 9) Diskuze/schválení Dlouhodobého záměru fakulty
Dlouhodobý záměr fakulty obdrželi již v říjnu všichni senátoři e-mailem. Děkan vysvětlil
některé záležitosti uvedené v záměru, který v podstatě vychází ze záměru z dřívějších let
s drobnými posuny a změnami.
Diskuze
se zúčastnili Havrda, Mandys, Maďa, Báča, Hugo,Pokorná, děkan, Rosina.
Diskutovalo se o
- financování investičních záměrů,
- požadavku na konkrétnější data v záměru,
- ohledně otázky kolem přípravy studia stomatologie, finanční zajímavost tohoto studia,
nutnost přípravy požadované dokumentace přímo stomatology, zázemí pro dentální
hygienistky,
- o ekologické politice fakulty a jejím naplňování v praxi - třídění odpadků probíhá, ale
uklízečky údajně sesypávají všechno dohromady, tuto připomínku bude řešit děkan
s tajemnicí – výtka na správu fakulty a externí firmu zajišťující úklid.
Báča – doporučil dlouhodobý záměr doplnit společenské přínosy fakulty:
chybí odstavec posílení společenského postavení fakulty – co fakulta činí, institucionalizovat
– konzultační a expertní činnost, certifikační, vzdělávání lidí, soudní posudky – příspěvek ke
stabilizaci společnosti, k právnímu vědomí atd. Vedle ekologické politiky fakulty by bylo
vhodné uvést i společenské přínosy fakulty.
Usnesení:
AS 3. LF UK schválil dlouhodobý záměr fakulty s připomínkami formálního rázu a
s doplněním o odstavec týkající se společenského zakotvení fakulty v kontextu české
společnosti.
Hlasování: 24, 0, 0.
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Ad 10) Prospěchová stipendia – Marx
Materiál předkládaný děkanem přednesla doc. Janovská. Seznámila přítomné s počty studentů
majících nárok na prospěchové stipendia, všichni senátoři obdrželi celkový návrh, s nímž
souhlasilo Kolegium děkana, v elektronické i papírové podobě.
Diskuze: Větrovská, Bednář, Hatfield – částka stipendia jer za rok, nárok na stipendium
kromě požadovaného prospěchu i 60 kreditů, k získání potřebného počtu kreditů je nutné
využít i volitelné předměty.
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 4, odst. 6 Stipendijního řádu UK souhlasí s návrhem děkana
na výši stipendia za vynikající studijní výsledky za výsledky v akademickém roce
2010/2011 v uvedené finanční hodnotě ve výši 9 450,- Kč.
Hlasování: 23, 0, 1.
Ad11)Setkání předsedů AS všech lékařských fakult z Čech a Slovenska
– Mgr. Vácha
Sliač, 17. a 18.11.2011
Vácha seznámil přítomné se specifiky v jednání a pravidlech jednání akademických senátů
některých LF (Bratislava, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, 2. LF Praha), např.:
- kolik minut a kolikrát k jednomu bodu smí senátoři hovořit, omezený čas výstupů,
- pokud se senátor nedostaví na jednání 3x po sobě, je vyloučen,
- příchody a odchody z jednání jsou součástí zápisu, sleduje se opuštění jednací
místnosti (kvůli hlasování),
- přehled o absenci a přítomnosti na jednáních je uveden na stránkách fakulty,
- někde se předseda Akademického senátu neúčastní jednání Kolegia děkana,
apod.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal na vědomí přednesené informace ze setkání předsedů Akademických
senátů lékařských fakult z Čech a Slovenska.
Ad 12) Prezentace činnosti Trimedu – Adam Stryko
Stryko seznámil přítomné v prezentaci s činností Trimedu a s důležitými kontakty na
studentskou organizaci.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal na vědomí prezentaci činností TRIMEDu.
Ad 13) Prezentace činnosti IFMSA – Klára Picková
Picková seznámila přítomném v prezentaci s činností IFMSA a s důležitými kontakty na
organizaci.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal na vědomí informace prezentující činnost IFMSA.
Ad 14) Různé
- Maďa: pozvání v 18,00 hodin na tradiční vánoční bowling .
- Děkan- akce fakulty – vánoční koncert - organizuje doc.Kment – kostel Sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí, promluvu pronese farář Miloš Reichert,
- Děkan: všem popřál hezký konec roku.
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Grill: požádal na příští jednání o přiblížení pracovní náplně doc. Dlouhého v souvislosti
s hlasováním plánovaným na příští jednání ohledně jeho jmenování proděkanem pro
specializační vzdělávání.
- Hugo: pozval přítomné na vánoční besídku – příští úterý v 6. patře – kdy se to kryje
s fakultním koncertem.
Dále upozornil na nesrovnalost ve využívání jedné místnosti určené pro klidné
učení využívané občas pro výuku stanovenou rozvrhem.
Děkan – do příště prověří, v učebně určené pro klidné učení by neměl být rozvrh pro výuku.
-

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro budovy děkanátu,
číslo dveří 223 v úterý dne 10. ledna 2012 od 14,30 hodin.
Závěrem Vácha všem poděkoval, popřál krásné, veselé a pokojné vánoce a těší se na viděnou
10. ledna 2012.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Ing. Sádecká
14.12.2011
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