Č.j. 7/7 –

25/2011 AS 3. LF UK

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 10, které se konalo dne 10. ledna 2012
v konferenčním sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro
ve 14, 30 hodin
Přítomni a hosté: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Program:
1.
Zahájení
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu ze dne 13.12.2011
4.
Informace děkana
5.
Návrh na zřízení „IV. interní – hematologické kliniky“ – doc. MUDr. Tomáš Kozák
6.
Doporučení jmenování doc. MUDr. Pavla Dlouhého proděkanem pro specializační
vzdělávání: Marek Vácha
7.
Věcný záměr nového VŠ zákona – nový vývoj situace – MUDr. Martin Havrda
8.
Různé
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha.
Konstatoval, že je přítomno při zahájení jednání 18 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.
Žádný senátor nepožádal o doplnění navrženého programu či jeho změnu.
Skrutátory byli zvoleni senátoři : Šajdíková, Kment
Závěr:
Navržený program byl schválen tichým souhlasem.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13.12.2011
Zápis z minulého řádného jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem.
Návrh na změnu formulace v bodě ad 7) a ad 8) vznesl senátor Havrda. Požadované
úpravy jsou vytištěny tučně.
- Informace o PRVOUKu - prof. Widimský
Widimský informoval senátory o novém systému institucionálního financování vědy na UK
z prostředků, které UK dostane podle své publikační činnosti – vykázaných RIV bodů.
Metodika RIV bodů, finanční toky na celostátní úrovni.
Na grafickém znázornění vysvětlil rozdělování financí do programů univerzitních center
(UNCE) na podporu monografií, na podporu návratu mladých vědců a zejména na
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programy rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK). Část prostředků bude využita na
režii UK a na odpisy.
- Informace z jednání AS UK dne 2.12. .2011 – Havrda, Grill
- věcný záměr zákona o VŠ a věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům,
VŠ poslaly řadu připomínek a VŠ protestují proti systému, v případě druhého ze
zákonů 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, navržené změny jsou politickou
vůlí, pro UK jsou oba věcné záměry v současné podobě nepřijatelné a je třeba
všemi prostředky bránit jejich přijetí.
Závěr:
Zápis ze dne 13.12.2011 byl s provedenými úpravami požadovanými senátorem
Havrdou odsouhlasen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
- kontrola akreditační komisí dne 6.1.2012 – PG studium,
- stav akreditačního řízení magisterského studia 3. LF UK,
- jednání Vědecké rady – seznámení členů se základními obrysy PRVOUKů – konkrétních
oblastí programů rozvoje UK a spoluprací s ostatními fakultami UK
(kardiologie, onkologie, neurovědy, metabolismus, traumatologie). UK požaduje početné
řešitelské týmy obsahující teoretické i klinické pracovníky;
- přepočítání procentuálního podílu podle RIV bodů na 3. LF UK (nejvíce získala
kardiologie – 31%),
- hospodaření fakulty s vyrovnaným rozpočtem, informace o vyplacených odměnách
poděkování tajemnici Ing. Mužíkové za vyrovnané hospodaření fakulty,
- informace o záměru ředitele FNKV sloučit ústav lékařské mikrobiologie a klinické
biologie a patobiologie do jednoho ústavu. Finální návrh předloží děkan senátorům
k diskuzi a posléze k vyjádření,
- poděkování přítomným za spolupráci - za sebe a členy kolegia a přání do nového roku.
Diskuze k předloženému: žádná
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
Ad 5) Návrh na zřízení „IV. interní – hematologické kliniky“ – doc. MUDr.

Tomáš Kozák
Děkan uvedl , že návrh na zřízení kliniky musí být nejprve z jeho strany předložen a
projednán v Kolegiu děkana a až poté předložen k vyjádření Akademickému senátu. Takový
je standardní procedurální postup.
Poté Kozák prezentoval přítomným návrh uspořádání nové kliniky a na schématech funkce
jednotlivých konkrétních pracovišť a dokladoval vědecké výsledky formou publikací v cizích
časopisech.
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Konstatoval, že vznik samostatné kliniky byl projednáván již v roce 2004, tehdy se k návrhu
kladně vyjádřil AS 3. LF UK usnesením, jehož znění jako stále platné potvrdil na minulém
jednání i stávající AS 3. LF UK. Jak bylo dodatečně zjištěno, tento postup má právní
nedostatek, a proto je nutné veškerá projednávání od počátku vést znovu.
Diskuze: Vácha – nechat na standardní a procedurální postup.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace prezentující IV. interní hematologickou kliniku na vědomí.

Ad 6) Doporučení jmenování doc. MUDr. Pavla Dlouhého, Ph.D.
proděkanem pro specializační vzdělávání - uvedl Marek Vácha
AS 3. LF UK k projednávané problematice vydal následující usnesení AS 3. LF UK:

AS 3. LF UK doporučuje děkanovi 3. LF UK jmenovat doc. MUDr. Pavla
Dlouhého, Ph.D. proděkanem pro specializační vzdělávání.
Hlasování: (18, 0 ,1).
Ad 7) Věcný záměr nového VŠ zákona – nový vývoj situace – MUDr. Martin
Havrda
- informoval o vývoji událostí spojených s návrhem věcného záměru zákona o vysokých
školách a návrhem věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům,
- na 19. ledna svolává rektor shromáždění akademické obce UK od 15,30 hodin na
právnickou fakultu, místnost č. 100 – nám. Curieových,
- účast všech zájemců z řad členů akademické obce UK je vítána, na programu budou
podrobnější informace o zmíněné problematice a o chystaných akcích univerzit,
- Vácha přečetl dopis rektora s výzvou na shromáždění na 19.1.2012,

- Havrda provedl podrobné srovnání základních bodů stávajícího a navrhovaného
zákona o VŠ, poukázal na negativa a nedopracovanost navrhovaných znění.

AS 3. LF UK vydal následující usnesení:

AS 3.LF UK žádá Vládu ČR o odmítnutí věcného záměru zákona o
vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům
předložených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Věcný záměr zákona o VŠ považujeme za nepřijatelný pokus o zvýšení
kontroly státu nad Univerzitou Karlovou a dalšími vysokými školami.
Odmítáme názor MŠMT, že účast studentů při rozhodování
samosprávných orgánů vysokých škol snižuje kvalitu rozhodování a že
musí být omezena. Zásadní změnu v postavení docentů a profesorů, kterou
věcný záměr přináší, jakož i změny v pojetí akreditace a kontroly kvality
vysokých škol, považujeme za nepromyšlené a v přeložené podobě velmi
riskantní.
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Otázka zavedení školného je nepromyšlená, nedostatečně odůvodněná a
věcný záměr zákona o finanční pomoci studentů nebyl dostatečně
diskutován se zástupci vysokých škol.
AS 3.LFUK je připraven zapojit se do protestních akcí proti oběma věcným
záměrům a pověřuje členy svého předsednictva a zástupce fakulty v ASUK,
aby se zapojili do koordinace účasti 3.LFUK na těchto akcích v rámci UK.
Hlasování: (19, 0, 1).
V diskuzi k dané problematice vystoupili Kment, děkan, Kozák, Báča, Havrda.
Ad 8) Různé
1. Děkan informoval o změně statusu nemocnic Na Bulovce a Thomayerovy nemocnice,
na dotaz Kalvacha zmínil další postavení našich klinik sídlících v těchto dvou
nemocnicích,
2. Děkan seznámil senátory s požadavkem FNKV sdělit vize na využití části vinohradského
areálu – realizace 2018 - 2020, konkrétnější koncepční materiál bude děkanem předložen
AS 3. LF UK, zatím není vypracován,
3. Keel poděkování vedení fakulty za možnost uspořádat ve vestibulu předvánoční
charitativní sbírku – oblečení a jídlo; v rámci charity byla uspořádána vánoční večeře pro
staré lidi bez rodin.
4. Dlouhý poděkoval členům AS 3. LF UK za důvěru a konstatoval, že pokud bude děkanem
jmenován, bude se snažit důvěru nezklamat. Konstatoval, že jmenování proděkanem by
posílilo jeho pozici pro vyjednávání např. na MZ ČR.
V případě jmenování bude muset ukončit členství v Akademickém senátu, kam by dále
chodil rád, ale už jako host.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro
budovy děkanátu, číslo dveří 223 v úterý dne 13. března od 14,30 hodin.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Ing. Sádecká
10.1.2012
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Č.j. 7/7 –

43/2012 AS 3. LF UK

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 11, které se konalo dne 13. března 2012
v konferenčním sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro
ve 14, 30 hodin
Přítomni a hosté: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení,
gratulace prof. Benešovi
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 11.1.2012
Informace děkana
Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2011 – Ing. Mužíková
Návrh rozpočtu na rok 2012 – Ing. Mužíková
Jmenování doc. MUDr. Pavla Dlouhého proděkanem pro specializační
vzdělávání a ukončení jeho činnosti v Akademickém senátu. Přivítání nového člena
AS.
Zpráva o průběhu týdne neklidu a studentských aktivitách - Maďa
Různé
- pozvánka na informační seminář „Praxe v hodnocení výuky studenta na fakultách
UK.
a další.

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha.
Konstatoval, že je přítomno při zahájení jednání 20 senátorů, senát je tedy usnášení schopný.
Protože senátor Beneš nebyl na začátku jednání přítomen (byl omluven do 15,00 hodin), byla
gratulace k jeho jmenování profesorem oproti původnímu programu posunuta.
Předseda Vácha přivítal novou členku AS 3. LF UK Mgr. Hanu Svobodovou, která v AS
nahradí doc. Dlouhého, jmenovaného proděkanem.
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 a seznámil přítomné s požadavky na
doplnění programu jednání o následující:
a) Projekt Centrální laboratoř – přednese děkan
b) Interní hematologická klinika – návrh na zřízení – přednese děkan
c) Rozdíly v úspěšnosti studentů českého a anglického curricula - MUDr. Fontana
jako host AS 3. LF UK,
d) Prodloužení nájemní smlouvy firmě Gastrocentrum (Vokřálová) o 5 let
1

e) Změna referujícího – o týdnu neklidu bude referovat MUDr. Fontana.
Předseda vyzval přítomné, aby sdělili výhrady či připomínky k navrženým bodům na
doplnění programu. Žádný ze senátorů neprojevil nesouhlas s navrženým rozšířením
programu.
Závěr:
Program jednání byl doplněn o navrhované body a jako doplněný schválen tichým
souhlasem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Mandys a Šafra

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10.1.2012
Zápis z minulého řádného jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul
jednotlivé body programu. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 10.1.2012 byl odsouhlasen tichým souhlasem.

Ad 4) Informace děkana
1. Informoval o umístění 3. LF v žebříčku hodnocení. Vloni jsme byli první, letos jsme
hodnoceni jako druzí. Prezentoval
srovnání počtů přihlášených, přijatých a
nastoupivších uchazečů, počtů absolventů, akademických pracovníků (profesorů,
docentů), počtů anglických studentů, počtů studentů zahraničních, kteří absolvovali
stáž na fakultě (mezi lékařskými fakultami UK).
Zmínil počet RIV bodů podle výsledků za loňský rok.
2. Zmínil, že se konal „týden neklidu“, o kterém však bude referovat MUDr. Fontana.
3. 3. lékařská fakulta měla vydařený ples.
4. Akreditace: akreditace doktorských programů proběhla výborně, pochvala před
akreditační komisí.
Zádrhel s AK magisterského studia –výtka dílem formální, jako problém je zjištění,
že řada pracovníků fakulty vyučuje (formou částečného pracovního úvazku,
v některých případech až 0,7, v různých mimopražských lokalitách) na jiných
fakultách a děkanát o tom není informován. Děkan přijme příslušná opatření.
Akreditace byla fakultě udělena na 10 let.
5. Akreditace Veřejné zdravotnictví a Dentální hygiena nám byla vrácena k doplnění,
s přednosty bude dojednáno a doplněno.
6. Požádal senátory k uctění památky minutou ticha za zesnulého prof. Zatloukala,
kolegy a férového člověka.
Vedením kliniky bude pověřen dosavadní primář, následně bude vypsán na obsazení
pracovní pozice konkurz.
Fotografie prof. Zatloukala bude začleněna do fotogalerie významných osobností.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
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Ad 5) Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2011 – Ing. Mužíková
Materiál byl zaslán všem senátorům e-mailem s pozvánkou na jednání..
Ing. Mužíková seznámila přítomné s hospodařením v roce 2011, vysvětlila jednotlivé položky
a jejich čerpání.
Vyjádřila se k oběma dotazům Doc. Báči, které zaslal dne 11. března e-mailem ve znění:
1. „bylo by možné prezentovat, jakým způsobem se podílely na rozpočtu fakulty granty
(včetně porovnání úspěšnosti přidělení v letech 2010 a 2011), a to po stránce
materiální (investiční/neinvestiční), tak po stránce mzdové?
2. bylo by prosím možné prezentovat přehled úrovně mezd akademických pracovníků
fakulty a bylo by možné je prezentovat v porovnání čistých mzdových nákladů
fakulty, tzn. Bez odměn z grantů, DPP a jiných příjmů nad pracovní úvazek?“
V tabulce ukázala požadované dělení nákladů (investiční náklady budou zpracovány ve
výroční zprávě, jejíž znění žádá SVI do 18.3.2012), hovořila o struktuře mezd, struktuře
příjmů a výdajů, prezentovala tabulku průměrných platů.

Usnesení:
AS 3. LF UK schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření fakulty v roce
2011 bez výhrad.
Hlasování: 18, 0, 3.

Ad 6) Návrh rozpočtu na rok 2012 – Ing. Mužíková
Konstatovala, že rozpočet UK není zatím schválen. Návrh rozpočtu počítá s uvažovaným
zvýšením DPH.
Diskuze, které se zúčastnili Keel, Vácha a děkan, se týkala otázky možnosti studentských
úvazků (např. pro knihovnu).

Usnesení:
AS 3. LF UK schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2012 ve výši
331 785 mil.Kč bez výhrad.
Hlasování: 16, 0, 5.

Ad 7) Jmenování doc. MUDr. Pavla Dlouhého proděkanem pro
specializační vzdělávání a ukončení jeho činnosti v Akademickém senátu.
Přivítání nového člena AS - Mgr. Hanu Svobodovou.
Vácha zmínil, že doc. Dlouhý není přítomen z důvodu dovolené, vyjádřil mu poděkování a
již v úvodu jednání přivítal Mgr. Hanu Svobodovou, která jej v AS 3. LF UK nahradí.
(MUDr. Kachlík odmítl členství v AS 3. LF UK z pracovních a rodinných důvodů).

Ad 8) Zpráva o průběhu týdne neklidu a studentských aktivitách referovat bude MUDr. Fontana, místopředseda AS UK, jako host AS 3. LF
UK
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S informacemi z AS UK vystoupil nejdříve Havrda. Konstatoval, že 3. LF UK hrála
klíčovou roli v akcích organizovaných na úrovni univerzity, ať se jednalo o akce informační
nebo happeningové. 3. LF UK se zapojila aktivně do obou typů akcí.
Klíčovou osobou, která zmobilizovala studenty, byl dr. Fontana, který byl také zvolen
místopředsedou AS UK. Jeho zapojení v této funkci je významné pro jméno fakulty. Havrda
mu přenechal místo zástupce fakulty v AS UK, neboť z důvodu početního zastoupení nebylo
možné, aby zůstal rovněž zástupcem fakulty v AS UK.
Fontana:
Informoval o aktivování akademických obcí proti obsahu a myšlenkám věcných záměrů
zákona o vysokých školách..
Pracuje Koordinační rada studentů univerzity Karlovy – skupina organizuje oficiálnější
akce (Noc univerzit, informační shromáždění), druhou skupinou je. Iniciativa za svobodné
školy (na UK hlavně studenti humanitních fakult). Pořádají divadelní představení,
happeningy, promítání filmů apod.
Oficiální jednání s politiky a s odpovědnými osobami MŠMT vede Rada vysokých škol.
Stávající situace:
Věcný záměr byl vrácen na MŠMT, probíhají jednání, reprezentace se chtějí bavit o
základních principech a analýzách, čeho chceme dosáhnout za 20 let. Obě studentské
skupiny vyčkávají na to, jak jednání dopadnou.
Více na www.studentskainiciativa.cz .
Diskuze se zúčastnili Beneš, Hugo, Grill, Vácha, děkan, Havrda.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal zprávu na vědomí.

BODY DOPLNĚNÉ DO PROGRAMU:
Ad a) Projekt Centrální laboratoř – přednesl děkan
Materiál k tomuto bodu byl zaslán všem senátorům e-mailem s časovým předstihem.
Děkan představil projekt sloučení pracovišť a vytvoření centrální laboratoře. K tomuto
vyžadoval stanoviska přednostů, stanovisko doc. Čecháka nebylo zatím dodáno. Měl by být
zřízen centrální Ústav laboratorní diagnostiky.
Diskuze se zúčastnili: Kalvach, Kment, Bednář, děkan, Kozák, Havrda, Beneš, Keel.
- Důvody a motivy, které vedou ke zřízení: námět vyšel z nemocnice s argumenty
technologické a logistické povahy, fúze je krokem vpřed, pod jednou střechou s centrálním
příjmem, lepší kontrola jednotlivých laboratorních činností, centralizace nebude formální, ale
reálná, očekávají se i úspory v oblasti personální.
Kozák zmínil důležitost centrálního řešení administrativně náročných záležitostí
v procesu akreditace laboratoří, což nakonec vedlo k podpoře vzniku centrálních laboratoří
jako jedné instituce.
- Časové úvahy a otázka personální: na přípravě bylo již stráveno mnoho hodin, rozběh
Ústavu by zajistil doc. Bednář. Konkurz bude vyhlášen na úrovni ČR, SR a Polska tak, aby
místo mohlo být definitivně obsazeno k 1.4.2013. Šéfem bude mikrobiolog nebo chemik.
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Bednář vysvětlil předpokládaný postup při interpretování výsledků
s jednotlivými klinikami.

a konzultacích

Usnesení:

AS 3. LF UK schvaluje návrh děkana na zřízení Ústavu laboratorní
diagnostiky.
Hlasování: 23, 0, 0.

Ad b) Návrh na zřízení Interní hematologické kliniky 3. LF UK a FN
Královské Vinohrady – děkan
Materiál k tomuto bodu byl zaslán všem senátorům e-mailem s časovým předstihem.
Děkan seznámil senátory s koncepcí interní hematologické kliniky, o jejímž zřízení je
uvažováno již několik let a projekt byl již odsouhlasen i AS, jak bylo konstatováno na
minulých jednáních. Koncepce vzniku kliniky je předjednána s ředitelem FNKV.
Diskuze:
Havrda: jaký je časový výhled na zřízení kliniky?
Děkan: projekt nemusí být posílán na MZ, pokud bude všeobecný souhlas, je reálné takovéto
pracoviště zřídit v rámci několika týdnů.
Usnesení:

AS souhlasí se zřízením interní hematologické kliniky.
Hlasování: 23, 0, 0.

Ad c) Rozdíly v úspěšnosti studentů českého a anglického curricula
Problém u studentů 1. ročníku – modul „buňka“ – zimní semestr - prezentoval MUDr.
Fontana a studenti Hannes Gutenbrunner a Sahmla Gabriel všichni jako hosté jednání AS.
Na grafech byly prezentovány výsledky 1., 2. a 3. testu v rámci českého a anglického
curricula.
19.3. proběhne schůzka s dr. Trnkou, dr. Fontanou a studenty anglického curricula, kde
se bude problém řešit.
Diskuze:
Havrda – každý rok byly rozdíly, každý rok byl jiný, v kurzech vedených Havrdou byli někdy
studenti anglického curricula lepší než čeští studenti, někdy horší.
Sahmla Gabriel: ten rozdíl je ale příliš velký.
Vácha: poděkoval za referát a připomněl, že jsou to problémy spíše pro studijní oddělení
než pro senát.
Závěr:

AS 3. LF UK bere informaci na vědomí.
Ad d)) Prodloužení nájemní smlouvy – bufetu Gastrocentrum
Diskuze nebyla.
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Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bufetu
o 5 let se stávajícím nájemcem.
Hlasování: 16, 3, 2.

Ad 9) Různé
1. Pozvánka na informační seminář „Praxe v hodnocení výuky studenta na fakultách
UK – Vácha.
2. Keel pozval všechny členy AS na 31.3. 2012 na akci Running with those that cant
s doprovodným programem, senátoři obdrželi písemnou pozvánku. Doprovodného
programu budou přítomni známí sportovci jako např. Dominik Hašek a Pavel Nedvěd.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro
budovy děkanátu, číslo dveří 223 v úterý dne 10. dubna od 14,30 hodin.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Ing. Sádecká
16.3.2012
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Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 12, které se konalo dne 10. dubna 2012
v konferenčním sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro
ve 14, 30 hodin
Přítomni a hosté: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 13.3.2012
Cena Margaret Bertrand za rok 2011 – doc. Patočková
Informace děkana
Hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2011/2012 – dr. Marx
Poplatky za studium 2012/2013 – hlasování per rollam
Zpráva o stavu vyjednávání nad zněním věcného záměru zákona o VŠ a věcného
záměru zákona o finanční pomoci studentům – Fontana, Maďa
Informace z jednání AS UK ze dne 30.3.2012 - Fontana
Různé
- informace o průběhu akce „Running With Those That Can´t“ - Keel

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha. Přítomno bylo v té době 19
senátorů, senát byl 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. Žádný ze senátorů neprojevil nesouhlas
s navrženým programem a nežádal jeho doplnění.
Závěr:
Navržený program dnešního jednání byl schválen.
Hlasování: 19, 0, 0
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Mandys, Nováková
1

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13.3.2012
Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu dne 13.3.2012. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 13.3.2012 byl odsouhlasen tichým souhlasem.

Ad 4) Cena Margaret Bertrand za rok 2011 – doc. Patočková
Všem senátorům byly známy podmínky pro nominaci na cenu.
MUDr. Patočková informovala, že studijní podmínky splňuje celkem 13 studentů, kteří budou
tedy vyzváni k prezentaci své osoby včetně mimoškolních aktivit reprezentujících univerzitu
na květnovém zasedání Akademického senátu. Jedná se o: Bc. Jana Svítila, Petra Polidara,
Jana Holeka, Alenu Rytířovou, Vojtěch Stralczynského, Veroniku Baluchovou, Pavlu
Konečnou, Michala Křižanoviče, Terezu Barochovou, Zuzanu Rybářovou, Kateřinu Kůlovou,
Hynka Bartoše a Kláru Roženkovou.
Seznam studentů – uložen u zápisu v kanceláři AS.
Závěr:
AS 3. LF bere informaci o přípravě, podkladech a dalším řízení pro udělení ceny
Margaret Bertrand na vědomí a pověřuje doc. MUDr. Jitku 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 5)

Informace děkana

- informoval o změnách v rozvrhu – konec modulu „buňka, ukončení modulu „C“, příprava
modulu „A“,
- stávající stav manažerských a koncepčních aktivit - budování traumacentra, „vinmed“,
vize do budoucna – postupné přebírání uvolňovaných budov univerzitou, orientace využití
budov na výzkum a výuku, studovny a informační středisko,
- prof. Krbec, doc, Džupa a prof. Mandys připravují materiály – zřízení center onkologie a
traumatologie,
- poděkoval všem za zastoupení fakulty v aktivitách v týdnu neklidu,
- informoval senátory o ceně rektora univerzity – cena za reprezentaci univerzity, kterou pro
letošní rok získali studenti 3. LF UK Scott Keel a Petr Oliva za projekt „Běžet s těmi, kteří
sami nemohou“.Oceněným poděkoval.
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Diskuze: Kment, Grill, Vácha, děkan,
- otázka evidence pracovní doby akademických pracovníků na fakultě a v nemocnici,
- probíhající audity pracovní doby,
- příprava univerzitní nemocnice, organizační uspořádání, kompetence, majetek atd.,
stav připravovaných dokumentů k připomínkovému řízení.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 6) Hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2011/2012 – dr. Marx
S výsledky evaluace seznámil senátory dr. Marx. Evaluační komise projednala výstupy
evaluace, výstupy jdou k dispozici v jednotlivých komorách. Dobrá návratnost dotazníků –
kolem 50%.
Horší návratnost je v bakalářských oborech – podle jednotlivých oborů bylo prezentováno.
Část studentů už využívá přímé hodnocení výukové jednotky – k učiteli se hodnocení dostane
dříve.
Výstupy z evaluace – organizační nedostatky, nedostatek informací, chybějící podklady,
oznamování změn,
Kvalita výuky:
Svévolné změny rozvrhu, nerealizovaná výuka, výuka neodpovídá rozvrhu, obsah, zkušenosti
učitele, prezentační nedostatky,
Posílání flexibilních informací studentům – není nutné filtrovat přes studijní oddělení.
Technické nedostatky.
Vybavení posluchárny (zejména Polákova), počet studentů, organizace mikroskopování, SIS,
Komunikace:
srozumitelnost vyjadřování, angličtina, nevhodné poznámky.
Opatření
Výběr pracovišť, učitelů pro hospitaci, personální opatření, výuka AJ, kurzy prezentačních
dovedností, Posluchárna (Polák), Studijní materiály v modulu „výuka“.
Diskuze:
Mandys, Marx, Nováková, Beneš, Grill, Maďa, Havrda, děkan, Báča, Kalvach, Hugo,
-

přístupnost kohokoliv k webové stránce fakulty obsahující výpisy evaluace včetně
např. dehonestujícího hodnocení pedagogů studenty,

-

požadavek související s etickým kodexem studenta na používání „kulturního“ slovníku
studenty, případně hanlivé a dehonestující hodnocení nezveřejňovat,
- neměla by být dotčena důstojnost pedagogů – alespoň na veřejných stránkách,
- relativita hodnocení v souvislosti s počtem přednášek a cvičení,
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-

-

-

otázky zachování slovního hodnocení, jeho zveřejňování či nikoliv, zachování obsahu
v původním znění či jeho úpravy do „slušného“ vyjadřování, zajištění neprostupnosti
webových informací navenek,
otázky dalšího zveřejňování, vyžadování a využití zásad etického kodexu studenta při
jednotlivých hodnoceních,
otázky nahrávání, fotografování částí přednášek, zejména diapozitivů atd. nebo
natáčení pedagoga studentem – za jakých podmínek je to ze strany studenta možné, co
v případě, že neuposlechne zákaz ze strany pedagoga atd., na co je nutné dát pozor,
otázky veřejnosti sdělení v zaměstnaneckém poměru – do jaké míry jde o soukromý
majetek a je např. chráněn autorsky,
jsme v mediálním prostředí (facebook), nový přednosta VT nastoupí 15. května,
problém není ve slovním hodnocení studenty, ale v IT zabezpečení,
studenti by měli mít k dispozici prezentace a výukové materiály,
musí být dána jasná pravidla, jak a co bude v hodině dovoleno. Pokud si pedagog
nepřeje natáčet, musí být automatické, že tomu tak bude, Tím, kdo bude razit
charakter hodiny a určovat, co se bude dít, má být učitel.

Řešení jednotlivých situací bude analyzováno a konzultováno s JUDr. Šustkem, poté by měl
být vydán manuál všem srozumitelný.
Usnesení:
AS 3. LF UK vzal předloženou informaci o evaluaci výuky za zimní semestr 2011/2012
na vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním na uzavřených stránkách (intranetu) fakulty,
tedy nikoli na veřejně přístupných stránkách, s výjimkou výroků, které mají urážlivý
nebo dehonestující charakter.
Hlasování: 19, 1, 3.

Ad 7) Poplatky za studium 2012/2013 – hlasování per rollam
Ve dnech 23. až 29. března 2012 proběhlo metodou per rollam hlasování o znění materiálu.
Výsledkem hlasování je: 21, 0, 11.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí se zněním předloženého návrhu „Poplatky 2012/2013“ bez
výhrad.

Ad 8) Zpráva o stavu vyjednávání nad zněním věcného záměru zákona o VŠ a věcného
záměru zákona o finanční pomoci studentům – Fontana, Maďa
Bylo jednání, prof. Wilhelm si vše vyslechl, ale bez dalšího jednání. Návrhy zákonů by měly
být předloženy do vlády, čeká se na nového ministra školství. Náměstek Wilhelm
nepředpokládá žádný další termín jednání, ani náplň případného jednání.
Premiér Nečas ale připustil, že návrhy nejsou dobré.
Měla by být připravena novela: prof. Fiala, Mgr. Nantl, prof. Hálek.
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Zatím se nic neudálo, vláda a premiér Nečas řeší problémy spojené s vládní krizí a jiné a ne
reformu vysokého školství.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesenou zprávu na vědomí.

Ad 9) Informace z jednání AS UK ze dne 30.3.2012 – Fontana
- došlo ke schválení rozpočtu UK a schválení jeho rozpisu na jednotlivé fakulty – neliší
se mnoho od loňského roku, došlo k poklesu dotace na studenta a vědu, univerzita
získala v bodě kvalita a příjmy z vlastní činnosti,
- situace v Kolejích a menzách – byl vyměněn ředitel a bude vypsáno výběrové řízení
na nového ředitele,
- Informace o průběhu PRVOUKů,
- Univerzitní nemocnice – zákon půjde do vnějšího připomínkového řízení.

Kalvach:
Finanční nouze podněcuje ve větší míře tlak, aby si studenti studium kupovali, je to podpora
pro zavádění školného, jaké jsou síly pro ubránění se školnému.
Fontana:
asi to může být trochu cílem, zavedení školného by mělo sanovat výpadek z veřejných
finančních zdrojů.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesenou zprávu z jednání AS UK dne 30.3.2012 na vědomí.

Ad 10) Různé
- Vácha: na nejbližším Kolegiu děkana přednesu bod s požadavkem na zaheslování
informací z evaluací a požádám prověření, jak je možné se dostat k údajům naší
fakulty (vyřešeno již následující den, ve středu 11. dubna ráno).
- Marx: po ukončení jednání AS budu ihned kontaktovat Ing. Dvořáka.
- Nahlížení studentů do elektronické dokumentace pacientů – v brzké době přidělí
FNKV studentům 6. ročníku časově omezená přístupová hesla (omezeno na
konkrétního pacienta a jeho dokumentaci), následně bude problematika řešena u
studentů nižších ročníků. Obdobně tomu bude v Nemocnici Na Bulovce a v ostatních.
- Vyšetření na MRSA – v případě povinných praxí bude hradit fakulta.
- Přítomní obdrželi pozvánku na přednášku JUDr. Šustka „Co přináší Zákon o
zdravotních službách do oblasti výuky na lékařských fakultách“, kterou uskuteční dne
25.4.2012 od 16,00 hodin v Jonášově posluchárně.
- Keel informoval o průběhu akce „Running With Those That Can ´t“ - v běhu bylo 90
účastníků, nárůst proti loňskému roku, podařilo se zajistit další vozík, mnohé rodiče
postižených dětí aktivita inspiruje k dalším aktivitám a samostatnosti. Letos se
účastnila i 2. LF UK Motol, speciální reportáž v televizi sledovala průběh celého dne
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-

-

jednoho dětského účastníka. Poděkoval dr. Svobodové za pomoc. Fakulta neprodukuje
jen dobré doktory, ale lidi jako osobnosti.
Vácha: pogratuloval Keelovi a Olivovi (v nepřítomnosti) k získání „Ceny za
prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2011“ právě za akci „Běžet s těmi, kteří sami
nemohou“. Cena je každoročně udělována rektorem UK a jmenovaným byla předána
dne 4. dubna 2012 ve velké aule Karolina.
Báča: přednesl informace z RVŠ – finanční rozpočet pro rozvoj VŠ, podpora mladým
učitelům pod 35 let, vyhlašování či nevyhlášení programů atd.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro
budovy děkanátu, číslo dveří 223, v úterý dne 15. května 2012 od 14,30
hodin.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
11.4.2012
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Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 13, které se konalo dne 15. května 2012
v konferenčním sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro
ve 14, 30 hodin
Přítomni a hosté: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 10.4.2012
Informace děkana
Přihláška PRVOUK + celková ekonomická rozvaha za 3. LF UK
Cena Margaret Bertrand za rok 2011 – prezentace kandidátů
Informace o SVK – P. Maďa
Změna řádu celoživotního vzdělávání – Mgr. Vácha
Různé

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha. Přítomno bylo v té době 17
senátorů, senát byl 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. Žádný ze senátorů neprojevil nesouhlas
s navrženým programem a nežádal jeho doplnění.
Závěr:
Navržený program dnešního jednání byl schválen.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Pokorná, Bednář
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10.4.2012
Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu dne 10.4.2012. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 10.4.2012 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
Ad 4)
Informace děkana
1. VINMED - je hotova 1. verze materiálu k připomínkování, zpracovali děkan, doc. Džupa
a Ing. Ohnesorgová. Harmonogram využití budov v okolí fakulty, které se uvolní
v případě výstavby traumcentra. Připomínky adresujte na doc. Džupu.
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2.

SVK – pozitivní ohlasy od studentů i pedagogů na rozsah, úroveň prací a počet
prezentujících. Za přípravu a průběh SVK (lepší než vloni) poděkoval doc. Šlamberové.
3. PG studenti – program a podmínky studia, potřeba sjednocení podmínek pro všechny
studenty. Dohledem na školení PG studentů bude pověřena doc. Šlamberová.
4. Předjednal s doc. Čelkem záměr jmenovat jej proděkanem pro zahraniční vztahy a
mobilitu. Doc. Čelko souhlasí.
5. Poděkoval prof. Kalvachovi – za věnování se delegaci z čínské nemocnice. Delegace byla
složena z odborníků několika oborů a vedení nemocnice, je předpoklad k navázání
významné spolupráce. Prof. Kalvach se čínské delegaci nevěnoval poprvé.
6. PRVOUK – nahradí prostor po výzkumných záměrech – viz další bod programu.
Vědecké týmy, které si peníze vydělaly, je dostanou zpátky. Z vydělaných finančních
prostředků je však rovněž nutné pokrýt procentuálně jednak publikace nezařazené do
PRVOUKu, jednak režii fakulty (SVI, VT apod.).
7.

Novým vedoucí VT je ode dne 15.5.2012 dr. Kostroun.

Diskuze:
Kalvach: Čína je dynamická společnost nabitá energií a touhou přebrat z Evropy a
západního světa prvky pokroku. Protože to ale nebude trvat dlouho, naskýtá se příležitost pro
fakultu co se týká navázání významné spolupráce a fakulta by tomu měla věnovat pozornost.
Čelko – poděkoval za důvěru. Upozornil, že v případě jmenování proděkanem, nebude moci
zůstat senátorem. Do AS však bude dále docházet.
Vácha - poděkoval doc. Čelkovi za práci v AS, v němž působil v různých volebních
obdobích. Na místo po doc. Čelkovi postoupí jako náhradník Dr. Trnka.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
Ad 5)
Přihláška PRVOUK + celková ekonomická rozvaha za 3. LF UK
Děkan seznámil přítomné s tabulkou obsahující členění a propočty zpracované dr. Hábovou
podle jednotlivých publikací.Tabulku obdrželi předem senátoři elektronickou poštou.
Diskuze se zúčastnili: Grill, Gurlich, Beneš, Mandys,děkan
Týkala se účasti ve více PRVOUcích , mechanismu přesahu jednoho PRVOUKu do druhého,
možnosti vzniku nového PRVOUKu (např. centra pro infekční nemoci), doporučeného počtu
členů PRVOUKu, přípravy podkladů pro centrum traumatologie (Džupa a Krbec) a
materiálů k onkologii (Mandys).
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s předloženým rozdělením dotace do PRVOUK v II. pololetí 2012.
Hlasování – 17, 0, 1.

Ad 6)

Cena Margaret Bertrand za rok 2011 – prezentace kandidátů
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Doc. Patočková seznámila přítomné se jmény pěti studentů 6. ročníku nominovaných na
udělení ceny (Bc. Jan Svítil, Martin Holek, Alena Rytířová, Vojtěch Stralczynský, Hynek
Bartoš). Ostatní studenti splňující podmínku prospěchu (celkem 13 studentů) se prezentace
odmítli zúčastnit.
Jednotliví uchazeči se v uvedeném pořadí prezentovali. Studenti seznámili přítomné se svými
studijními a mimostudijními aktivitami a případné reprezentaci fakulty a pobytech na
zahraničních stážích.
1. Jan Svítil - vědecká aktivita, SVK, spolupráce s kardiologickou klinikou, ceny za
tuto práci. Studijní pobyt v Německu, zahraniční stáže. Spolupráce s Nemocnicí na
Homolce. Práce v ISMFA. Sport - basketball aktivně – právníci, II. pražská třída,
lyžování, běh.
2. Martin Holek – autor skript, anatomické prezentace, soubor videodemonstrace.
Vyučující histologie, kurz do Vysokých Tater. Práci bude prezentovat v Istanbulu.
3. Alena Rytířová – pobyt v Německu, o prázdninách pracovala jako ošetřovatelka
v Manchesteru, překlady z angličtiny – zdravotnické texty, výuka 1. pomoci – výuka
zážitkem, praxe v léčebně Chvaly, přednášky z fyziologie navíc.
Horolezectví, umělé stěny, skály, členka horolezeckého oddílu, výuka 1. pomoci pro
nové členy, byla členkou jezdeckého oddílu, výuka jízdy na koni pro děti, běžky, jóga.
4. Vojtěch Stralczynský – hra na violoncello, člen komorního smyčcového orchestru,
komorní smyčcový kvartet – hlavně dílo A. Dvořáka. Vystupuji v Domově pro
seniory, koncert na podporu komunitního centra. V opeře v ND pouští titulky –
titulkář. Účast na předtančení na plese fakulty, prezentace cest po Kirgystánu, Jižní
Americe apod.
5. Hynek Bartoš – práce v občanském sdružení Matěj, táborový vedoucí – letní tábory,
hlavní vedoucí. Studentská vědecká činnost, studijní pobyt Francie. Působí několik let
jak osobní asistent pana Michala Pragera, kterého doprovázel do několika zemí na
odborné akce.
Diskuze:
doc. Baca ve svém vystoupení vyzdvihl kvality studenta Martina Holka, který se věnuje
anatomii a histologii.
Po ukončení prezentací a diskuzním příspěvku senátoři hlasovali do volební urny
vhozením volebního lístku se zakroužkovaným jménem vybraného uchazeče.
Bylo rozdáno 21 hlasovacích lístků, všechny byly přijaty jako platné.
Výsledky hlasování: Bartoš – 6 hlasů, Svítil: 5 hlasů, Holek: 3 hlasy, Stralczynský: 3 hlasy,
Rytířová – 4 hlasy.
Závěr:
Cenu Margaret Bertrand za rok 2011 získal student Hynek Bartoš.
Předseda senátu dal hlasovat o návrhu udělit ostatním zúčastněným Uznání AS 3. LF UK.
Hlasování: 19,0,0.
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Předseda senátu konstatoval, že se sešlo 5 osobností. Přítomné studenty pak seznámil
s dosaženými výsledky hlasování, blahopřál vítězi Hynku Bartošovi a informoval ostatní
zúčastněné o rozhodnutí AS udělit jim Uznání 3. LF UK.
Ad 7)
Informace o SVK – P. Maďa
V důsledku umístění Madi v SVK informovala o průběhu, účasti a počtu prezentujících doc.
Šlamberová, soutěž probíhala ve třech paralelních sekcích. Seznámila senátory se jmény
nejlepších prezentací, jejich oceněním a dalším postupem (celostátní SVK, stáž ve Francii).
Materiály budou vydány formou sborníku – na starosti má dr. Hábová, doc. Šlamberová bude
publikovat zprávu o SVK ve VITA NOSTRA..
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace o SVK na vědomí.
Ad 8)
Změna řádu celoživotního vzdělávání – Mgr. Vácha
Materiál byl všem senátorům poskytnut v elektronické podobě.
Vácha seznámil přítomné s navrhovanými změnami v materiálu, které byly klasifikovány jako
nepodstatné pro 3. LF UK.
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s návrhem dílčích změn v Řádu celoživotního vzdělávání bez
připomínek.
Hlasování: 20,0,0

Ad 9) Různé
Vácha gratuloval Čelkovi k záměru děkana jmenovat jej proděkanem.
Hugo vznesl dotaz na body projednávané na minulých zasedáních AS 3. LF UK - podpora
životního prostředí, tříděné odpady, kouření.
Anděl sdělil, že je jednáno s organizací odvážející tříděný odpad. S dalším řešením seznámí
senát na červnovém jednání.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro budovy děkanátu,
číslo dveří 223, v úterý dne 12. června 2012 od 14,30 hodin.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
16.5.2012
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Č.j. 7/7 –

121/2012 AS 3. LF

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 14, které se konalo dne 12. června 2012
v konferenčním sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro
ve 14, 30 hodin
Přítomni a hosté: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 15.5.2012
Informace děkana
Revize pravidel pro organizaci studia – dr. Marx
Cena Vesmír – P. Maďa
Informace z jednání řádného a mimořádného zasedání AS UK dne 8.6.2012
dr. Havrda
Různé

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha. Přítomno bylo v té době 17
senátorů, senát byl 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. Senátor Havrda požádal o zařazení bodu
7) místo bodu 5) z pracovních důvodů.
Závěr:
Navržený program dnešního jednání byl schválen s výše uvedenou změnou.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Větrovská, Kment.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 15.5.2012
Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu dne 15.5.2012. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 15.5.2012 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
Vácha sdělil přítomným, že senátoři Šafra a Klofat ukončili studium a na jejich místa
v senátu budou tedy osloveni náhradníci v pořadí.

1

Informace děkana
Z kolegia rektora: byla opuštěna idea nového zákona o VŠ, ministr Fiala zamýšlí
novelizovat stávající zákon o VŠ, tzn., že původně zamýšlené omezení akademické
samosprávy nebude zřejmě novela realizovat.
2.
Hospodaření fakulty – rozpočet je vyrovnaný, je možné vyplatit jeden plat navíc a
odměny za vědu a za výuku.
3.
PRVOUKy – prošly schvalováním Vědeckou radou UK. Děkan uvedl konkrétně u
každého PRVOUKu, jak schvalování dopadlo – kde je potřeba provést úpravy a kde
to není nutné.
4.
Nové organizační jednotky – od 1.7.2012 (dojednáno s ředitelem FNKV MUDr.
Zemanem) vzniknou Ústav laboratorní diagnostiky a Interní hematologická klinika.
Vedením Ústavu laboratorní diagnostiky bude pověřen doc. Bednář, vedením Interní
hematologické kliniky doc. Kozák. Na obsazení míst vedoucích obou pracovišť
budou vypsána výběrová řízení.
5.
Podle sdělení pana rektora bude fakulta dostávat o 10% financí za výuku českých
studentů méně, ale peníze na financování vědy by neměly být kráceny, ba naopak by
mohly být navýšeny. Vytváření specializovaných laboratoří a spolupracujících
pracovišť včetně racionalizace provozu je tím správným směrem, kudy se bude
fakulta ubírat.
6.
Vyslovil poděkování všem senátorkám a senátorům za pozornost věnovanou jeho
pravidelným informacím.
Závěr: AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 4)
1.

Ad 7) ( původně) Informace z jednání řádného a mimořádného zasedání AS UK
dne 8.6.2012 - dr. Havrda
-

-

-

novela zákona o VŠ – ministr Fiala informoval rektory, že hodlá věcné záměry
předložené do vlády stáhnout a pracovat na dvou novelách stávajícího
vysokoškolského zákona,
rozpočtová kapitola – pan rektor informoval o přípravě rozpočtu na vědu v roce 2013,
ministr předpokládá, že pokles financí na školství nebude tak dramatický, rozpočet by
mohl být stejný,
vývoj zákona o univerzitních nemocnicích – jedná se stále o složení a organizační
struktuře vedení těchto nemocnic,
zákon o azylové politice – do pracovní skupiny budou zapojeni studenti, je nutné
eliminovat možný dopad na studentskou mobilitu,
z výroční zprávy UK za rok 2011 – obrat trendu – více studentů k nám přijelo než
vyjelo do zahraničí,
byla doplněna Vědecká rada UK (prof. Zima. doc. Maté, prof. Němeček, prof. Přibáň),
byla doplněna vědecká rada CERGE (doc. Jurajda, Dr. Živic, doc. Kajak), nebyl
zvolen doc. Munich.
mimořádné zasedání mělo na programu schválení rozdělení finančních
prostředků v rámci PRVOUKu.
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K uvedeným informacím neproběhla žádná diskuze.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal na vědomí informace přednesené MUDr. Havrdou, zástupcem 3. LF
UK v Akademickém senátu UK.
Ad 5) Revize pravidel pro organizaci studia – dr. Marx
Materiál obdrželi všichni senátoři elektronickou poštou a v papírové podobě na jednání AS.
Změny jsou graficky vyznačeny v předloženém materiálu, který je dán senátorům
k připomínkám. Změny se týkají zejména části II upravující konkrétní průběh studia na
fakultě.
Navržené změny uvádějí pravidla do souladu s realitou a akreditačním spisem v čl. 11, kde se
vypouští diplomová práce jako součást SRZk. V druhé části se v čl. 17 definuje postup při
skládání imatrikulačního slibu a dále se v čl. 18 a 19 zpřesňují postupy při organizaci zápočtů
a zkoušek.
Členové AS 3. LF UK zašlou své připomínky na adresu: david.marx@lf3.cuni.cz do
31.7.2012.
Během měsíce srpna bude provedeno vypořádání připomínek, verze v definitivním znění
bude předložena Kolegiu děkana a poté ke schválení Akademickému senátu.
Další informace:
- probíhá finalizace struktury výuky podle nového curricula ve 2. a 4. ročníku,
nejpozději do 30.6. by měly být k dispozici téměř finální verze rozvrhů a rodných
listů,
- efektivita výuky v letním semestru – bude provedena z hlediska vytížení výukou a
dalšími aktivitami – informace pro vedoucí jednotlivých pracovišť,
- nový zákon o zdravotních službách – připravuje se novelizace, ze zákona by měl být
odstraněn bod o požadované přítomnosti osoby s pedagogickým vzděláním. V případě
jeho ponechání mohou nastat problémy studentům, kteří vyjíždějí, případně i
v případech nástupů na praxe,
- petice studentů 1. ročníku anglického curricula – tento čtvrtek předloží Kolegiu
děkana.
Diskuze: Hugo, Větrovská, Marx, Kalvach
Petice se týká požadavku na natáčení přednášek, počtu a četnosti termínů ke zkouškám,
skutečnosti, že studenti využívají nulové sankce za nedostavení se ke zkoušce a blokování
termínů, vytváření obrazových alb pro jednotlivé předměty, model pro jednodušší chápání
vazeb.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace na vědomí.
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Ad 6)

Cena Vesmír – P. Maďa

Za studentskou komoru, která předkládá kandidáty na udělení ceny, hovořila z důvodu
nepřítomnosti senátora Madi Martina Šajdíková.
Studentská komora předložila seznam studentů magisterského studia splňujících podmínky
pro udělení ceny VESMÍR
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:

Vojtěch Petr, Jiří Rejhart
David Šíla, Vendula Štechová
David Mílek, Monika Větrovská
Jakub Miletín, Elizabeth Adenubiová
Jan Hugo, Kateřina Bezdíčková.

Závěr:
AS 3. LF UK souhlasí, aby studenti, jejichž seznam předložila senátu Studentská
komora, obdrželi v roce 2012 cenu časopisu VESMIR
Hlasování: 15, 0, 2

Ad 8) Různé
- Bednář informoval o výsledku závěrečného znalostního testu 6. ročníku s dosud
nejlepším výsledkem (kvalita výuky roste),
- Marx uvedl, že někteří studenti požadovali potvrzení o svém umístění v závěrečném
znalostním testu zřejmě pro budoucího zaměstnavatele,
- Marx informoval senátory, že do 30.9.2012 bude muset být metodou per rollam
hlasováno o materiálu „Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok
2013/2014.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro budovy děkanátu,
číslo dveří 223, dne 9. října 2012 od 14,30 hodin.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
13.6.2012
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Č.j. 7/7 – 148/2012 AS 3. LF

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 15, které se konalo dne 9. října 2012 v konferenčním
sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro ve 14, 30 hodin
Přítomni a hosté: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 12.6.2012
Informace o změně ve studentské komoře AS - Vácha
Informace děkana
Informace o studiu a přijímacím řízení na rok 2013 – 2014 – výsledek hlasování per
rollam – Vácha
Pravidla pro organizaci studia - Marx
Různé
- Informace o udělení čestného doktorátu prof. Braunwaldovi - Vácha
- Informace o možnosti stáží v Ugandě - Vácha
- Informace o pronájmu poslucháren -. Vácha

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha. Přítomno bylo v té době 20
senátorů, senát byl 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.
Závěr:
Navržený program dnešního jednání byl schválen tichým hlasováním.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Mandys, Nováková

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12.6.2012
Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu dne 12.6.2012. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 12.6.2012 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
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Ad4)

Informace o změně ve studentské komoře AS - Vácha

Vácha informoval, že senátoři Šafra a Klofat ukončili studium. Na jejich místa nastoupili do
senátu Adam Krátký a Edita Zeidlerova.
Dále studium ukončila senátorka Martina Tomášková, podle výsledku pořadí v posledních
volbách nastupuje jako náhradnice Petra Lavríková. Vácha přivítal všechny nově ustanovené
senátory a popřál jim mnoho radosti a kreativní práce.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal na vědomí personální změny nastalé ve studentské komoře.

Ad 5) Informace děkana
1. poděkování senátorům za přijetí materiálu dr. Marxe „Pravidla pro organizaci studia“;
cílem pravidel je zlepšení poměrů při zkouškách a zápočtech pro všechny studenty.
2. informace o přípravě integrace centra onkologického a traumatologického, bude ještě
diskutováno v AS,
3. modul 2C je minulostí – evaluace onkologie a infektologie ve 3. ročníku byly
pozitivní,
4. UK udělila na návrh náš +1. LF čestný doktorát prof. Braunwaldovi (o průběhu a
ohlasech bude mluvit dr. Vácha). Průběh byl hodnocen velmi důstojně, prof.
Braunwald vysoce zhodnotil světový kredit prof. Widimského,
5. poděkování za účast studentů na předávání čestného doktorátu –pochvala od pana
rektora – účast studentů bylo vnímáno velmi pozitivně,
6. slavnostní inaugurace 2. období děkana prof. Rosiny ve funkci děkana fakulty
biomedicínckého inženýrství při ČVUT.
7. finanční situace fakulty – definitivní obrys rozpočtu budeme znám počátkem
listopadu.
Vácha poblahopřál Rosinovi.
Diskuze: Hugo, děkan, Čelko
možnosti finanční pomoci úspěšným studentským spolkům z fakultních finančních prostředků
v důsledku snížení grantu na zahraniční stáže.
Finanční prostředky určené např. na výzkum nemohou být přesměrovány na zahraniční cesty
a pobyty studentů. Je třeba hledat jiné zdroje možné pomoci.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad6) Informace o studiu a přijímacím řízení na rok 2013 – 2014 – výsledek hlasování
per rollam – Vácha
- pro materiál hlasovalo 23 senátorů
- 9 senátorů se nevyjádřilo,
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- žádný senátor nebyl proti.
Usnesení:
AS 3. LF UK schvaluje znění předloženého materiálu „Informace o studiu a přijímacím
řízení na rok 2013 – 2014“.

Ad 7) Pravidla pro organizaci studia – Marx
Návrh materiálu byl rozdán s doprovodnou informací na minulém zasedání AS. Připomínky
ve stanoveném termínu zaslala pouze dr. Bernášková. Rovněž po termínu žádné připomínky
nebyly doručeny.
Následně byli požádáni o připomínky rovněž studenti. Maďa přeložil některé pasáže do
angličtiny. Ze strany studentů nebyly připomínky doručeny, proto byly do návrhu
zapracovány ještě připomínky ze studijního oddělení a dvě připomínky uvedené v novém
návrhu na 1. straně.
Marx probral jednotlivé kapitoly – podmínky, termíny a ostatní pravidla pro zápočty a
zkoušky.
Upozornil na čl. 16 – odst. 3) řešící nemožnost přestupů mezi studijními programy AJ a ČJ.
Diskuze: nebyla
Marx poděkoval všem, kteří se na přípravě podkladů podíleli.
Hlasování: 12 + 11, 0, 0
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. B) Statutu fakulty schvaluje novelu
Pravidel pro organizaci studia a ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem
fakulty předložili návrh novely ke schválení AS UK.

Ad 8) Různé
- Informace o udělení čestného doktorátu prof. Braunwaldovi – Vácha
Vácha poděkoval studentské části za přítomnost na slavnostním aktu, projevy a akt byl velmi
hodnotný a důstojný.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace na vědomí.
- Informace o možnosti stáží v Ugandě – Vácha
Vácha informoval o rýsující se možnosti stážovat v nemocnici v Ugandě, koordinátorem je dr.
Matějek, v současné době probíhají jednání mezi ním a panem děkanem.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace na vědomí.

-

Informace o pronájmu poslucháren -. Vácha
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Děkan k tomuto problému uvedl, že v podstatě má fakulta povinnost vybírat příslušnou sumu
jako nájemné za poskytnutí poslucháren a techniky, většina fakult to dělá. Protože jde o
kontraverzní téma vzhledem k možné široké řadě účastníků (odborné společnosti, subjekty
mimo medicínu, farmaceutické firmy nebo subjekty s účasti našich pracovníků atd.), bude
nutné nastolit jasná pravidla.
K problematice se rozvinula široká diskuze, které se zúčastnili: Havrda, Kalvach,Kozák,
Hugo, Beneš, Marx, Maďa, Grill, Vácha, Rosina, Báča, děkan s těmito náměty:
-

pokud je akce pořádána fakultou, je žádoucí, aby byla živá, je to v nákladech fakulty,
neměl by se vybírat nájem, zhodnotit a posoudit by to měl např. přednosta kliniky,
pokud akci bude pořádat firma či úplně jiný subjekt, měl by pronájem platit,
pronájem odpouštět pouze v případě charitativních činností,
cizí subjekty a např. farmaceutické firmy by měly platit maximum,

-

zisk fakulty je žádoucí a může se využít na jiné cíle,
na příkladu návštěvy 4 profesorů z Bostonu s uspořádáním konference, kdy vzhledem
k požadavku nájemného na 3. LF UK konferenci uspořádala zdarma včetně bohatého
pohoštění z fondu tamní neurologické kliniky 1. LF, je nutné brát v potaz, že na jedné
straně ochuzení může přinést proslavení fakulty, tedy přínos a v podstatě zisk. Jde o
protichůdné síly,

-

pravidla by se ustanovit měla – co je charitativní akce a co pořádá pouze 3. LF UK
charitativní akce a komerční akce jsou odlišitelné zdánlivě: realita je taková, že řadu
akcí, které jsou označovány za čistě vědecké nebo charitativní a pořádají se mimo jiné
pod hlavičkou 3. LF UK, významně sponzorují komerční subjekty,

- je rozlišitelné, co se pouze „tváří“ jako fakultní akce a co je akcí s komerčním
subjektem. Zaměstnanec fakulty, který bude akci spolupořádat, by musel požádat o
zohlednění podmínek a garantovat pravdivost toho, co v žádosti uvede,
- podle pravidel na webu je jako jedna z možností uveden pronájem posluchárny za 18
tis. na den, což představuje vysokou částku. Druhou možností je úplné odpuštění
poplatků. Třetí cesta zatím není.
Menší akce by se mohly hradit nějakou adekvátní provozní částkou,
- je obtížné jakým způsobem definovat a kontrolovat akce, které jsou hlášeny jako
firemní a akce čistě vědecké bez spoluúčasti firem. Mechanizmy – dát třeba rozpočet
akce, jít se podívat atd.,
- pronájem řeší zákon – jde o ziskovou činnost.
Děkan:
Kontrolu akcí a udělování pokut připravuje SÚKL. Bude kontrolovat např. rozsah pohoštění,
zda se účastníci nezdržují více času u stolů s jídlem a pitím v předsálí než v sále na
přednáškách, atd.
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Pokusíme se udělat nějaký podrobnější dotazník pro žádající firmy.

Rosina:
uvedl, že na fakultě má nájmy stanoveny nižší, a to ve dvou úrovních), a navíc vyřizování
všech těchto ekonomických záležitostí přesunul na tajemníka – ekonoma. To má za následek,
že platí všichni, někteří alespoň ten nižší pronájem. Doporučuje děkanovi stejný postup.
Báča: je jasně definované, v čí kompetenci je odpustit nájemné nebo ne. Děkan má
svrchované právo. Pokud se ukáže, že zaměstnanec vyřizující podmínky neuvedl pravdivé
údaje, měl by být pro příště zcela diskreditován.
Závěr:
Ve věci bude nutné nastolit jasná pravidla, zpracovat podrobnější dotazník pro žádající
subjekty. Není to ale věcí Akademického senátu.
- Sekce aktuality na webové stránce v angličtině - Hugo
Je nepřehledné, není řazeno podle času, špatná orientace, požadavek zavést podle času.
Děkan: máme nového vedoucího střediska VT, musí dojít ke změně.

Diskuze byla ukončena.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro budovy děkanátu,
číslo dveří 223, dne 13. listopadu 2012 od 14,30 hodin.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
22.10.2012
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Č.j. 7/7 –

XXXX/2012 AS 3. LF

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 15, které se konalo dne 13. listopadu 2012
v konferenčním sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro
ve 14, 30 hodin
Přítomni a hosté: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 9.10.2012
Informace děkana
Návrh přidělení fondu odměn – Vácha
Zveřejňování výukových materiálů použitých při výuce - Marx
Doplnění členů disciplinární komise – Vácha
Návrh na zřízení sociální komise AS – Maďa
Opatření k dodržování provozního řádu šatních skříněk – Vácha
Neupotřebitelný majetek – Vácha
Informace o výstavě Gaudeamus – Maďa
Různé
Informace o soutěži Miss Univerzity Karlovy – Adenubiová

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha. Přítomno bylo v té době 26
senátorů, senát byl 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.
Závěr:
Navržený program dnešního jednání byl schválen tichým hlasováním.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Větrovská, Kment

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9.10.2012
Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu dne 9.10.2012. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 9.10.2012 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
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Ad4) Informace děkana
1.
problém s obsazením skříněk v hale a jejich neuvolňováním - bylo přijato
rozhodnutí – komisionální otevírání skříněk – viz dále,
2.
Marx – prezentace promítání studentům a uvolňování těchto materiálů – není
důvod, proč by mělo být intelektuálním vlastnictvím autora,
3.
rovnoměrnost podmínek pro výzkum oborů – odsouhlaseno celkem 5 oborů,
podpora laboratoří a programů apod.,
4.
zvýšilo se množství smluv a jiné administrativy, spolupracující instituce při
nabírání studentů apod., bude provedena kontrola všech smluv a subjektů, s nimiž
jsou smlouvy uzavřeny,
5.
žádosti o stipendia – po diskuzi v Kolegiem děkana se rozhodli studenti navrhnout,
že vznikne sociální fond – k udělování stipendií, pokusíme se zvýšit finanční
odměny ve fondu „Student“,
6.
mzdy a hospodaření – hospodaření fakulty je dobré, mohly být prodlouženy osobní
příplatky, bude možné realizovat odměny za výzkumnou činnost ve stejném
objemu jako vloni, atd., děkan poděkoval všem, kteří se o to zasloužili svou
činností,
7.
prodloužení akreditace doktorských studijních programů prezentační a
kombinované formy v českém i anglickém jazyce, a to do 31.12.2020 – neurovědy,
farmakologie a toxikologie, experimentální chirurgie, preventivní medicína,
buněčná a molekulární biologie, genetika a virologie, fyziologie a patzofy\ziologie
člověka, lékařská biofyzika, imunologie,
8.
převzetí uvolněné budovy, prostor a pozemků, pokud se podaří stavět projekt
traumacentra, je znám další konkrétní obrys, financování by bylo cestou RUK,
bude nový projekt EU, který dovolí financování celé řady podobných projektů
(společných laboratoří, restaurování budov, je cíl se do projektu zapojit, jde o
práce pro budoucí generaci – realizace v roce 2018 a později,
9.
poděkování studentům za aktivity – smoke free party a další,
10.
děkovný dopis od prof. Braunwalda – poděkování a vyjádření obdivu prof.
Widimskému a fakultě,
11.
prof. Pomahač slíbil besedu s našimi studenty (řekl si o naši kravatu), je však
časově značně vytížený, proto není zatím termín možného setkání znám.
12.
Dodatek č. 4 - zvýšení doktorandských stipendií
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
Diskuze
Kalvach, Trnka,
Doporučili věnovat pozornost smlouvám se subjekty s nejasnou majetkovou strukturou,
pokud je fakulta má uzavřeny.
Děkan: strukturu firem v oblasti veřejných peněz máme za povinnost vědět, ale i tyto
smlouvy již uzavřené podrobíme auditu, dále je nutné hlídat v případě nově uzavíraných
smluv.
Usnesení k bodu č. 10 – znění dodatku č.4 ke Směrnici děkana č. 14/2006:
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HLASOVÁNÍ (26, 0, 1)
AS 3. LF UK souhlasí se zněním dodatku č. 4 měnícím směrnici děkana č. 14/2006
stanovující výši a pravidla pro přiznávání stipendií studentů doktorských studijních
programů v souvislosti s nabytím účinnosti Opatření rektora č. 13/2012, a to následovně:
s účinností od 1.1.2013 výše doktorandského stipendia činí 6 200,- Kč měsíčně, ve
druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského
stipendia činí 7 500,- Kč měsíčně.
Ad 5)

Návrh přidělení fondu odměn – Vácha

Usnesení
HLASOVÁNÍ (26, 0, 1)
AS 3. LF UK souhlasí s návrhem, aby hospodářský výsledek ve výši 1
byl v plné výši přidělen do fondu odměn.

044 989,- Kč

Ad6) Zveřejňování výukových materiálů použitých při výuce - Marx
Zmínil se, že dochází k situacím, kdy učitelé používající při výuce elektrické prezentace, tyto
odmítají poskytnout poté studentům. Argumentují tím, že studenti pak nebudou chodit na
výuku a že se navíc jedná o dílo, na něž se vztahuje ochrana intelektuálního vlastnictví.
Vzhledem k principu trvalé inovace výuky na fakultě by měly být tyto výukové materiály
připravované na míru stávajícímu kurikulu poskytovány (byť s výhradou úplnosti). K této
problematice bude vydán konkrétní příkaz děkana, v souladu s nímž učitelé neposkytnou
výukové materiály nebo jejich části, v nichž jsou obsaženy informace potencionálně
identifikující konkrétní pacienty a dále materiály nebo jejich části, které obsahují výsledky
výzkumné práce zatím nepublikované.
Diskuze: Kalvach, Báča, Tvrdek, Havrda, Hugo, Grill, Marx, děkan, Mandys
- materiály jsou různého druhu a úrovně, pedagog by měl mít možnost rozhodovat sám,
co dá k dispozici, aby se např. cenné diapozitivy neobjevily u někoho cizího, jinak se
může stát, že některé materiály učitel k výuce nepoužije,
- ústav anatomie zveřejňuje centrální prezentace – ze sylabů atd., je tedy splněno, že
studenti dostávají výukové materiály, vyučující by si měl mít možnost rozhodnout
sám,
- diapozitivy demonstrující klinické případy z plastické chirurgie by neměly být veřejně
přístupné. Ve skriptech je všechno uvedeno, prezentace by neměla být veřejně
přístupná,
- klinické obrázky pacientů se zveřejňovat nesmí,
- principy demonstrované na obrázcích studenti lépe pochopí,
- stále nejsou v kontextu, návaznostech a začlenění do medicíny zpracovány všechny
věci potřebné pro výuku.
- někteří vyučující žádné obrázky nepoužívají,
- řešení otázek právního nároku a vlastnictví.
Závěr:
AS 3. LF UK bere předloženou důvodovou zprávu k návrhu na zpracování příkazu
děkana „Zveřejňování výukových materiálů použitých při výuce“ na vědomí.
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Ad 7) Doplnění členů disciplinární komise – Vácha
V souladu se stanovami AS 3. LF UK čl. 10, odst.f) byla senátorům předložena jména na
doplnění členů disciplinární komise.
Usnesení:
HLASOVÁNÍ – (26, 0, 1)
AS 3. LF souhlasí s doplněním členů disciplinární komise 3. LF UK o studenta Patrika
Maďu. Současně souhlasí s náhradníky do této komise z řad studentů, a to Vendulou
Šlechtovou a Jakubem Švecem.

Ad 8) Návrh na zřízení sociální komise AS – Maďa
Předseda studentské komory předložil AS návrh, aby si výplaty prostředků ze stipendijního
fondu – výplaty na mimoškolní aktivity vyřizovali studenti sami. Podle jejich návrhu by měla
být ustavena pětičlenná komise AS, z toho by byl 1 student z bakalář. studia, jeden by byl
z angl. curiculla.
Komise by se scházela dle potřeby.
Diskuze: Havrda, Ivák, Grill,Marx, Beneš, Kozák
- komise by měla mít kriteria, vzory žádosti na webových stránkách,
– v komisi by měli být i starší a zkušení,
– kdo bude členy komise jmenovat – děkan nebo AS
Závěr: Maďa připraví na prosincové jednání AS 3. LF UK návrh na personální obsazení
komise a vyjasní skutečnost, kdo bude členy jmenovat a jak bude komise působit.

Ad 9) Opatření k dodržování provozního řádu šatních skříněk – Vácha
Vácha přečetl sdělení paní tajemnice ohledně nutnosti řešit problémy s neuvolňováním
skříněk v hale a informoval o e-mailovém sdělení zaslaném všem studentům.
Závěr:
AS 3. LF UK bere zprávu Ing. Mužíkové a ze zprávy plynoucí opatření na vědomí.

Ad 10) Neupotřebitelný majetek – Vácha
Členové AS 3. LF UK byli seznámeni s návrhem přednosty Ústavu anatomie na dílčí změnu
Směrnice děkana č. 1/2009 ohledně požadavků na vyřazování nepotřebného majetku a osoby
odpovědné za celý proces, s nímž se obrátil na děkana.
AS 3. LF UK byl seznámen s odpovědí tajemnice Ing. Mužíkové, v níž je zamítnut a
zdůvodněn návrh přenést tuto činnost do náplně Provozně technického oddělení
z jednotlivých odborných pracovišť.
Ze strany senátorů Báči a Trnky zazněl s tímto nesouhlas, podle nich má dělat tyto činnosti
provozní pracovník a ne akademický pracovník.
Závěr:
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Požadavek na změnu Směrnice č. 1/2009 vzal AS 3. LF UK na vědomí bez jakéhokoliv
doporučení na změnu stávajícího stavu.

Ad 11) Informace o výstavě Gaudeamus – Maďa
Maďa informoval o průběhu výstavy. Pro naši LF velmi úspěšná akce, nejlepší stánek LF,
naši zástupci zvolili přímý kontakt s uchazeči o studium, předávali poznatky, v informacích
vyzdvihovali skutečnost, že 3. LF je zaměřena na klinickou výuku hned od 1. ročníku.
Zástupci LF sepíší nejčastější dotazy, studentům chyběl dostatečný počet a spektrum
propagačních předmětů, které by fakulta pro příště mohla vydat.
Závěr:
Informaci o výstavě Gaudeamus vzal AS 3. LF UK na vědomí.

Ad 12) Různé
1. Informace o soutěži Miss Univerzity Karlovy – Adenubiová
Členové AS 3. LF UK byli studentkou Adenubiovou seznámeni s časovými termíny
vyhodnocení soutěže Miss UK, v níž bude fakultu reprezentovat mezi osmi posledními
adeptkami na vítězství. Uvedla e-mailové adresy (např. www.missuk.cz), na finálě, které se
bude konat dne 29.11.2012, všechny pozvala a sdělila, že je nachystáno překvapení.
Veškeré výdaje hradí sponzoři.
2. Informace o činnostech studentů
Větrovská informovala o pořádání Mikulášské párty – sběr sladkostí pro dětský domov –
5.12. – všichni jsou srdečně zváni, od 19,30 v Očko music klubu, zájemci se mají u ní
přihlásit o lístky. Všichni jsou srdečně zváni.
3. Kalvach poukázal na vztahy mezi Ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami, škodlivost
velkého množství pojišťoven. Dále konstatoval, že v uspořádání univerzitní nemocnice jsme
daleko od normálu – počty lůžek na klinikách jsou pro výuku nedostatečné, do konkurzů na
vedoucí místa se mnohdy hlásí jen jeden uchazeč, není pak z čeho vybírat. Politické kmotry
provoz nezajímá, měli bychom my tvořit pravidla a myšlenky, jak mají tyto věci vypadat, ty
prosazovat dál a domáhat se odpovědí.
Děkan sdělil, že tato témata budou jistě diskutována na setkání LF v Olomouci ve dnech 15. a
16.11.2012.
4. Výuková zátěž
Mandys konstatoval problémy s konkurzy na asistentská místa, není zájem. Zeptal se na
výsledky průzkumů výukové zátěže, kdy budou hodiny přepočítány, a na stanovení
optimálního počtu vyučujících.
Děkan mu sdělil předběžně, že na patologii by se mělo 1 místo najít.
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Kment a Havrda upozornili na to, že na jiných LF neučí pracovníci půl roku po škole, ale u
nás je to nutné a běžné, protože starší pedagogové nestíhají odučit. Závěrem z toho vyvodili,
že asi mám málo učitelů.
5. Stav řešení problémů, na které bylo upozorněno v předchozích jednáních
Senátor Hugo se dotázal na stav řešení problémů, jako např. recyklace papíru a plastů,
problémy s kouřením v nemocnici apod. – co se v tom udělalo.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal veškeré informace z bodu „Různé“ na vědomí.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro budovy děkanátu,
číslo dveří 223, dne 11.12.2012 od 14,30 hodin.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
16.11.2012
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Č.j. 7/7 – 190/2012 AS 3. LF

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 15, které se konalo dne 11. prosince 2012
v konferenčním sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87,
Praha 10, 2. patro ve 14, 30 hodin
Přítomni a hosté: dle prezenční listiny
Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha. Přítomno bylo v té době
18 senátorů, senát byl 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.
Závěr:
Navržený program dnešního jednání byl schválen tichým hlasováním.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni Bednář, Krátký

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13.11.2012
Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu dne 13.11.2012. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 13.11.2012 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
Senátor Kment pozval všechny přítomné na vánoční koncert, který se bude konat 17. prosince
v 19,30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

Ad4) Informace děkana
1.

odměny byly vyplaceny, poděkování ekonomickému oddělení, tajemnici a všem pro
V+V a všem přednostům a celé AO. Vyslovil poděkování všem za disciplínu při
čerpání grantových projektů, členům akademické obce, pracovníkům ve vědě a
výzkumu, ekonomickému oddělení a tajemnici fakulty,

2.

posun ve studiu – příprava architektury 5. ročníku, který má být jednoznačně
klinický, 2 státnice, 6. ročník bude věnován už jen praktické výuce,

3.

převzetí specializačního vzdělávání – proběhlo klidně díky doc. Dlouhému a oddělení
specializačního vzdělávání. Zvedla se prestiž fakulty, navíc došlo k přínosu
finančních prostředků fakultě,
1

4.

Chceme převzít díl odpovědnosti nad nemocnicí v Ugandě – máme tutora a velké
množství studentů, kteří chtějí v Ugandě pracovat. Pojištění související s bezpečností
našich studentů by měla hradit fakulta. Doladění administrativních věcí je otázkou
krátké doby. Celá akce vznikla díky pracovníkům Ústavu etiky.

5.

Děkan poděkoval všem za spolupráci během celého kalendářního roku, fakulta se
posunula v curriculu, byla dobře hodnocena nezávislými institucemi v celé řadě
oborů, k čemuž přispěl každý pracovník, nekonfliktní prostředí a studenti. Zopakoval
pozvání senátora Kmenta na vánoční koncert, popřál příjemné prožití adventu a
vánočních svátků.

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

Ad 5 ) Prospěchová stipendia - děkan, dr. Marx
Materiál obdrželi všichni senátoři s předstihem elektronickou poštou a mohli se s ním tedy
dobře seznámit. Marx zopakoval pravidla pro přiznávání stipendií, způsob - rozdělení
stipendií do tří skupin, počty studentů, kteří přicházejí v úvahu podle určeného klíče za
stipendisty. Stipendia se přiznávají po vyjádření AS, proto je materiál předložen.
Stipendijní fond je tvořen např. z finančních prostředků za další roky studia než je stanoveno,
a pokut. Navrhovaná výše stipendií zachová ve fondu i určitou rezervu pro případy soc. nouze
nebo mimořádná stipendia.
Diskuze: Havrda

Usnesení
HLASOVÁNÍ (20,0,0)

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 2011/2012 ve výši 10 400,- Kč.
Ad 6)

Evaluace výuky za letní semestr 2011/2012 - dr. Marx

Seznámil senátory s výsledky evaluace, konstatoval, že se zlepšila návratnost dotazníků v
průměru o 12%, zejména u studentů 1. ročníku a u některých bakalářských oborů. Veškeré
skutečnosti demonstroval na grafech.
Navýšil se počet připomínek včasnosti zahájení výuky, klesl však u bakalářských oborů díky
dozoru pracovníků studijního oddělení, kteří připomínají učitelům jejich povinnosti zejména
v So a Ne a dohlížejí na jejich plnění.
Angličtí studenti vznesli připomínky k organizaci výuky, nevyužívání času, čekání na chodbě
– zejména gynekologie a porodnictví.
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Byla konstatována špatná srozumitelnost výkladu u učitelů nehovořících česky (fyziologie a
patofyziologie).
Angličtina – možnost doplnění znalosti jazyka.
Evaluační komise projednala veškeré postřehy a předkládá je dál příslušným pracovníkům
k vyjádření.

Usnesení:

Hlasování: (19,0,1)

AS 3. LF UK vzal předloženou informaci o evaluaci výuky za letní semestr
2011/2012 na vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním na vnitřních webových
stránkách (intranetu) fakulty.
Ad 7) Setkání předsedů akademických senátů Olomouc – Mgr. Vácha
Mgr. Vácha seznámil přítomné senátory s postavením a úkolem AS na jednotlivých fakultách,
role a pravomoci jsou odlišné. AS se v mnoha případech vyjadřuje nejenom k dění na fakultě,
ale i k dalším věcem přesahujícím rámec fakulty.
Závěr:
AS 3. LF UK bere informace přednesené předsedou AS 3. LF UK Mgr. Váchou na
vědomí.

Ad 8) Aktivity IFMSA v roce 2012 – Tereza Štěpánková-lokální
prezidentka
Představila organizaci, uvedla počty studentů, kteří vyjeli na stáže klinické nebo vědecké, a
kteří na stáže u nás přijeli. Zapojili se i anglicky hovořící studenti. Studenti jsou ubytováváni
přímo v rodinách.
Naše studentka Tereza Dvořáková – je nyní národní koordinátorkou IFMSA, účastní se
valných hromad a celosvětových setkání, podepisuje kontrakty na stáže. V hodnocení stáží
jsme byli klasifikováni jako druzí nejlepší.
Dále představila nové projekty: Medicafe, Nemocnice pro medvídky, Smoke free party, 4 life,
atd., a plány do budoucna - kandidaturu na pořádání Valné hromady, spolupráce s Trimedem,
reprezentaci 3. LF UK na celorepublikových a mezinárodních setkáních.
Diskuze: Krátký, děkan, Čelko, Beneš, Marx, Kment
Dotaz byl směrován na financování studentských aktivit fakultou, když 1.- a 2.. LF UK
dostávají od jejich fakult určité finanční prostředky na provoz. Podle odpovědi děkana se již
nějaký zdroj financí připravuje i na 3. LF UK, už pro studenty odjíždějící do Ugandy bude
fakulta platit v plné výši pojištění.
Čelko – IFMSA dostává posledních 10 let cca 500 tis. Kč na výjezdy studentů.
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Beneš – bakterie a infekce v cizích zemích – studenti pak mohou přenášet různé infekce na
naše pacienty. Jaký je program kontroly u zahraničních studentů, že nemají MRSu nebo něco
dalšího? Měli bychom toto požadovat, aby nedošlo k nakažení našich pacientů.
Kment: jaké infekce jsou předpokládány v Ugandě?
Marx: na postup existuje starý předpis MZ – mohl by být dán stimul sjednotit postup při
přijímání cizích studentů, aby to ale nebylo diskriminační, navrhnout novelu vyhlášky.
Závěr:
AS 3. LF UK bere informace přednesené předsedou AS 3. LF UK Mgr. Váchou na
vědomí.

Ad 9)

Aktivity TRIMEDu v roce 2012 – Martin Pavelka

Reprezentační ples – Trámec organizuje úplně všechno, hradí fakulta, SVV – studentská
vědecká konference, Den otevřených dveří, Dobronické soustředění, Orientační den, Křest
prvních ročníků, Jarní nebo podzimní výlety, Posezení u čaje, Mikulášská párty atd.
Připravuje se anglická frakce Trimedu, spolupráce s ISMFA, hudební festival – fakultní
kapely a sbory by účinkovaly a výtěžek by šel na některou kliniku FNKV - zatím není
vybráno.
Připravované akce: Vánoční besídka 18.12, Den otevřených dveří 11.1.2013, Reprezentační
ples 6.3.2013, Jarní výlet v Dobronicích – duben 2013, Parník 15.5.2013, SVK – květen 2013.
Závěr:
AS 3. LF UK bere informace přednesené předsedou AS 3. LF UK Mgr. Váchou na
vědomí.

Ad 10) Různé
1. Plánovaný bowling je dneska zrušen, nejsou volné dráhy, o změně termínu budou
všichni včas informováni.
2. Hugo – pozvání přítomné na besídku – (svařák, cukroví )– 6. patro od 18,00 hodin.
3. Větrovská – návrh na ocenění aktivit Trimedu a IFMSA – na lednovém zasedání AS
3. LF UK bude provedeno usnesení v tomto smyslu.
Vácha zakončil dnešní jednání,. Poděkoval všem přítomným za spolupráci, popřál příjemné
prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového roku.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro budovy děkanátu,
číslo dveří 223, dne 8. ledna 2013 od 14,30 hodin.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
12.12.2012
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