Č.j. 7/7 –

212 /2012 AS 3. LF

Zápis z mimořádného zasedání AS 3. LF UK, které se konalo dne 20.2.2013
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 Mgr.Vácha. Přítomno bylo v té
době 18 senátorů, senát byl usnášení schopný.

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů

Na programu je k jednání jeden bod, a to „Obecná pravidla pro financování PRVOUKů
na 3. LF UK“.
Navržený program jednání byl schválen tichým hlasováním, mimořádné jednání bylo svoláno
na základě požadavku senátorů.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni prof. Beneš, Větrovská
Na počátku jednání vzpomenul děkan tři význačné osobnosti - profesory, kteří v poslední
době zemřeli – prof. Fáry, prof. Víšek (bývalý děkan fakulty), prof. Barták.
Senátorky, senátoři a hosté uctili památku zemřelých minutou ticha.
Předseda AS Mgr. Vácha dal hlasovat o možnosti vystoupit v diskuzích k řešené
problematice všem zúčastněným, tj. i hostům.
Hlasování: 18, 0, 0.

Obecná pravidla pro financování PRVOUKů na 3. LF UK
Děkan pronesl úvodní řeč k projednávané problematice – rozdělování finančních prostředků
na vědu a výzkum. Jedná se o pravidla hodnocení a financování Programů Rozvoje Vědních
Oblastí Univerzity Karlovy na 3. LF.
Prof. Widimský poté prezentoval vývoj RIV bodů v předchozích 4 letech, provedl srovnání
s 2. LF UK, představil některá pravidla z metodiky platné pro UK.
Předložil principy dvou návrhů a k jednání AS dvě varianty, a to:
-

schválit obecná pravidla platná na období 4 let, v souladu s nimiž se budou finanční
prostředky rozdělovat,
schválit rozdělení finančních prostředků na rok 2013 a poté je schvalovat každý rok
vždy na nadcházející rok.
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V diskuzi, které se aktivně zúčastnili prof. Mandys, děkan, prof. Widimský, prof. Beneš, prof.
Hromadníková, MUDr. Trnka, Doc. Báča a prof. Rokyta, byly zodpovězeny dotazy na např.
financování investic, mezd, využití 25% složky, která z financí přísluší k rozdělení děkanovi
fakulty, apod. Diskuzi řídil předseda AS Mgr. Vácha.
Z předložených variant se senátoři shodli na hlasování o schválení obecných dlouhodoběji
platných pravidel a vydali následující

usnesení:
Akademický senát 3. LF UK schválil následující principy financování PRVOUK pro celé
období trvání PRVOUK za předpokladu, že nedojde k významné změně financování
Univerzity Karlovy, neboť ta by měla za následek nutnost přehodnocení níže uvedených
pravidel:
Principy financování PRVOUK na 3. LF UK:
1. Finanční prostředky jsou přidělovány se zřetelem k reálné publikační produkci
v předchozím období.
2. Měla by být zajištěna kontinuita úspěšných výzkumných týmů.
Způsob výpočtu finanční dotace pro každý nadcházející rok:
1. Celková finanční dotace 3. LF UK na PRVOUK se rozdělí percentuálně mezi
Programy čistě podle jejich řádně vykázané publikační aktivity (bez přepočítávání).
2. Metodika hodnocení publikací bude shodná s metodikou používanou státem (resp.
Univerzitou Karlovou), podle níž dotace na UK (resp. na fakultu) přicházejí.
Hlasování: 15, 0, 3.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční v konferenčním sále, 1. patro budovy děkanátu,
číslo dveří 223, dne 12. března 2013 od 14,30 hodin.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
21.2.2013
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Č.j. 7/7 – 246/2013 AS 3. LF

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 18, které se konalo dne 12. března 2013
v konferenčním sále, místnost č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87,
Praha 10, 2. patro ve 14, 30 hodin

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

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisů ze dne 11.12.2012 a 20.2.2013
Informace děkana
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 - Ing. Mužíková
Zpráva auditora – Ing. Mužíková
Různé
- potvrzení o účasti v AS – Mgr. Vácha
- setkání zástupců lékařských fakult z ČR a SR – 8. až 9. listopadu 2013 –
Mgr. Vácha

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
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 a sdělil přítomným nutnost rozšířit
program o další bod – „Poplatky za studium“, podkladový materiál obdrželi všichni na stůl.
Závěr:
Navržený program dnešního jednání včetně jeho rozšíření o bod „Poplatky za studium“
byl schválen tichým hlasováním.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni Kment, Krátký.

Ad 3) Kontrola zápisů ze dne 11.12.2012 a z 20.2.2013
Zápisy z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programů jednání. Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 11.12.2012 a zápis ze dne 20.2.2013 byly odsouhlaseny tichým souhlasem.
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Ad4) Informace děkana
-

-

-

zmínil problematiku poplatků za studium – upřesní a vysvětlí dr. Marx,
poděkování za organizaci plesu, jmenovitě M. Větrovské a Trimedu,
statut vedoucího laboratoře, AS bude seznámen příště,
hodnocení grantové soutěže IGA – 4 přihlášky a 7 jako spoluřešitelé, jsme na tom
relativně dobře vzhledem k ukazateli počtu zaměstnanců,
minimum - kurz pro nelékaře – byl hodnocen velmi kladně, diskutován mezi lékaři
LF, bylo by dobré seznámit ostatní s tímto projektem třeba na setkání vedení všech LF
ČR a SR, které bude organizovat 3. LF,
finance na specifický výzkum a rozvoj vysokých škol, jejich rozdělení.

Výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2013/2014 - dr.
Marx
Poplatky, jejichž výše je stanovována každým rokem, jsou regulovány MŠMT výší
vyměřovacího základu. AS se vyjadřuje – s výší stanovených poplatků buď souhlasí nebo
nesouhlasí.
Univerzita zveřejnila počty přihlášených studentů na magisterské studium – 2063 uchazečů
(nárůst o 38%), je to i reakce na naše 1. místo v hodnocení a změny curricula. Nárůst zájemců
je nejvyšší ze všech lékařských fakult.
Diskuze:
Krátký, Marx, Kalvach
- výše poplatků vhledem k zájmu o studium na naší fakultě (zda je nezvýšit, odpovědí je výše
vyměřovacího základu daná MŠMT),
- rozdíly v hodnocení fakulty – LN a prof. Mareš (Ústav sociálního lékařství Hradec Králové)
a jejich srovnání,
Usnesení:

AS 3.LF UK v souladu s odst. 2, čl. 33, Statutu Univerzity Karlovy v Praze
souhlasí s výší poplatků za delší studium, další studium, studium v cizím
jazyce a poplatek za přijímací řízení předložených v materiálu.
Hlasování: 19, 0, 0.

5.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 - Ing. Mužíková

Materiál byl zaslán všem senátorům e-mailem s pozvánkou na jednání..
Ing. Mužíková seznámila přítomné s předloženým materiálem - hospodařením v roce 2012,
vysvětlila jednotlivé položky, zdroje finančních prostředků, jejich vývoj a jejich čerpání.
Diskuze:
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Větrovská, Mužíková, Báča, Anděl,
Usnesení:

AS 3. LF UK schvaluje předloženou Zprávu o hospodaření fakulty v roce
2012 bez výhrad.
Hlasování: 13+6, 0,0

6.

Zpráva auditora – Ing. Mužíková

Zpráva auditora potvrzuje správnost všech předložených informací a informací uvedených
v tabulce hospodaření fakulty v roce 2012.
Závěr:

AS 3. LF UK bere přednesenou zprávu auditora na vědomí.
7.

Různé

1. Potvrzení o účasti v AS – Mgr. Vácha – vystaví na hlavičkovém papíře AS všem, kteří
pracovali v AS, jde o doklad do CV,
2. S. Keel pozval všechny členy senátu a jejich rodiny na Pražský půlmaratón „Running
with those that can´t“, který se uskuteční 6. dubna 2013. Následovat bude piknik.
3. Setkání zástupců lékařských fakult z ČR a SR – 8. až 9. listopadu 2013 – Mgr. Vácha
Diskuze: Krátký, dr. Marx, děkan, doc. Džupa, Větrovská,
- logbook, jeho funkce a účel jeho použití, doplňování předchozích údajů apod.
4. prof. Kalvach upozornil na stále se snižující počet studentů na seminářích,
přednáškách, tendence trvá již delší dobu, není to dobrý úkaz.
Dalším problémem, který je nutné registrovat, je neustálá redukce lůžek, která představuje
v podstatě rozkládání hodnoty či likvidaci univerzitního pracoviště, neboť pro studenty
bude málo pacientů k demonstrování a výuce. Např. při příjmu v noci se může stát, že
pacient již umístěný na klinice musí být přemístěn na jiné pracoviště, aby nový příjem
vyžadující specializovanou pomoc pracoviště mohl být umístěn na tomto specializovaném
pracovišti.
S tímto trendem nemůže akademická obec a lékaři souhlasit a mělo by být patřičným
způsobem reagováno. Státní orgány a širší veřejnost by měly dostat jasný signál, jak musí
vypadat fakultní nemocnice. Prof. Kalvach doporučuje k řešení této problematiky zřídit
komisi. Děkan vyzval prof. Kalvach, aby se vedení takovéto komise ujal.
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Diskuze: Kozák, Krátký, Větrovská, Grill, Bednář, Maďa
– proč studenti nechodí v odpovídajícím počtu na přednášky,
– konstatování, že přesto závěrečné testy přinášejí dobré výsledky.
5.

Mgr. Vácha informoval přítomné, že Výbor České anatomické společnosti (ČAS)
jmenoval doc. MUDr. Václava Báču, Ph.D., pracovníka Ústavu anatomie 3. LF UK,
delegátem zastupujícím Českou republiku v Internacional Federation of Associations od
Anatomists (IFAA), mezinárodní organizaci zastřešující anatomické společnosti celého
světa. K tomuto jmenování mu blahopřál.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 9. dubna 2013 od 14,30 hodin. Místo
jednání bude dodatečně sděleno.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
15.3.2013
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Č.j. 7/7 – 271/2013 AS 3. LF

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 19, které se konalo dne 9. dubna 2013
v Syllabově posluchárně na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,
ve 14, 30 hodin
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Doplnění členů studentské komory AS
Kontrola zápisu ze dne 12.3.2013
Informace děkana
Návrh provozního rozpočtu 3. LF UK na rok 2013
Technický stav, běžná údržba a investice prostor FNKV pronajatých pro výuku –
smlouva o pronájmu – doc. Bednář
Různé
- Majáles – P. Maďa
další.

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
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 a sdělil přítomným, že by měl být program
rozšířen o prezentací „Evaluace výuky za zimní semestr 2012-2013“ a žádost zástupců
Trimedu o vyjádření podpory Akademického senátu této studentské aktivitě.
Závěr:
Navržený program dnešního jednání včetně jeho rozšíření o prezentaci Evaluace výuky
za zimní semestr 2012 - 2013 a podporu Trimedu byl schválen. Hlasování: 17, 0, 0
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni Krátký, doc. Grill

Ad 4) Kontrola zápisů ze dne 12.3.2013
Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu jednání. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 12.3.2013 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
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Ad5) Informace děkana
-

výstavba areálu - laboratoře – patologie a anatomie (nad dermatovenerologickou
klinikou) - dohoda o stavbě na úrovni děkana a ředitele FNKV. Je finančně zajištěno
od roku 2010 na RUK, stavba by měla začít v roce 2014 a dokončena by měla být
v roce 2016. Proběhlo jednání s 1.náměstkem MZ ohledně možností převodu pozemku
pod stavbou na univerzitu pro stavbu univerzitního pavilonu,

-

vědecká struktura fakulty – diskuze na fakultě mezi všemi angažovanými ve vědě,
téma bude součástí programu výjezdního zasedání včetně doladění rozvrhů pro 5. a 6.
ročník,

-

pražský půlmaraton – poděkování S. Keelovi a P. Olivovi, na kterého postupně přejde
zajišťování organizačních povinností. Všechna média hovořila o 3. LF UK, prorektor
Prudký, který se dostavil na závěrečné setkání, rovněž akci a fakultu hodnotil velmi
kladně, protože se zviditelnila Univerzita Karlova a zejména 3. LF UK,

-

nárůst zájemců o studium na 3. LF UK,

-

60 let fakulty, fakulta vznikla na podzim 1953, začátkem října bude setkání
v Karolinu, 3. LF UK pořádá setkání lékařských fakult Čech a Slovenska, děkan
prezentoval návrh loga fakulty. Veškeré pořádané akce jsou věnovány 60. výročí
vzniku fakulty.

Evaluace výuky za zimní semestr 2012/2013 – dr. Marx
Vývoj počtu přihlášek na fakultu – letos výrazné zvýšení počtu oproti loňskému roku,
zejména v oblasti magisterského studia, podobný nárůst je v oblasti fyzioterapie, i v oblasti
veřejného zdravotnictví, kde byl ale v minulých letech propad. Přesná data z jiných LF
nemáme, snížil se počet přihlášených do Plzně, nejmenší nárůst má 1. LF
Evaluace – podobně jako v uplynulých semestrech jsou komentáře k dispozici. Nově
zavedená elektronická diskuze přinesla dobrou zpětnou vazbu. Elektronická evaluace měla
poměrně vysokou návratnost, nikde nebyla návratnost nula.
Připomínky – koordinace výuky, rozvrhu, rušení výuky zejména v denním studiu, úroveň
anglického jazyka některých vyučujících, organizace zkoušení, studijní prostory, zejména
Polákova posluchárna, výuka v ústavu soudního lékařství, trvale – není jedna tichá studovna
dostupná trvale pro studenty.
Diskuze: nebyla,
Fakulta stále nabízí kurs anglického jazyka pro vyučující.
Usnesení:
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AS 3. LF UK vzal předloženou informaci o evaluaci výuky za zimní semestr
2012/2013 na vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním na uzavřených
webových stránkách fakulty. Hlasování: 17,0,0.
Ad 6) Návrh provozního rozpočtu 3. LF UK na rok 2013 – Ing. Mužíková

Materiál byl senátorům rozeslán v předstihu e-mailem. Tajemnice předložila vyrovnaný
rozpočet na r. 2013 ve výši 371.657 tis. Kč a pro srovnání skutečně dosažené ekonomické
výsledky v uplynulých třech letech.
Největší nákladovou položkou jsou, stejně jako v předcházejících letech, osobní náklady,
které představují 68,4% výdajové stránky rozpočtu.
Příjmy jsou tvořeny ze dvou třetin dotací na vzdělání a výzkum. Tržby (především školné od
samoplátců) jsou v tomto roce plánovány jako čtvrtina celkových příjmů fakulty.
Senátorům byla zdůvodněna metodika tvorby a vysvětleny výraznější změny (náklady na
reprezentaci, odpisy).
Diskuze: Kozák – otázka výše klasifikace uvedených daní.
Usnesení:

AS 3. LF UK schvaluje rozpočet fakulty na rok 2013 předložený tajemnicí
fakulty, a to bez připomínek. Hlasování: 18, 0, 0.
Ad 7) Technický stav, běžná údržba a investice prostor FNKV pronajatých
pro výuku – smlouva o pronájmu – doc. Bednář

Doc. Bednář upozornil na neutěšený technický stav výukových prostor v pavilonu „K“ po
rekonstrukci týden před předáním. V části pacientské jsou nová okna, v části výukové se nic
nezměnilo – mají zůstat stará okna, stará světla, která hučí, neopravená podlaha apod.
FNKV investuje do zdravotnického sektoru, do výukových prostor investovat nechce.
Není-li dohodnuto smluvně jinak, zabezpečuje a hradí podle „Dohody o vzájemné spolupráci
v oblasti vzdělávání, vědecko výzkumné práce a zdravotní péče“, uzavřené mezi 3. LF UK a
FNKV v souladu s čl. 6, odst. 4 náklady stavební údržby a stavebních úprav budov, v nichž
jsou společná pracoviště umístěna, včetně zdrojů, rozvodů energií a médií, odpadních zařízení
apod. subjekt, který budovu spravuje. Tedy FNKV.
Vedení FNKV však má zcela rozdílný přístup k prostorám nemocničním a školským.
Vedení nemocnice bychom měli upozornit, že takováto praxe není dobrá, že by fakultní
nemocnice měla vypadat jinak než je tomu dnes.
Diskuze:
Grill, Kozák, děkan, Havrda, Bednář
Děkan vysvětlil, že spoluúčast fakulty na stavebních úpravách není ze zákona možná, není
možné zhodnocovat cizí majetek. I v novém zákoně o univerzitních nemocnicích tomu tak
bude.
Situace musí být řešena dohodou mezi děkanem a ředitelem FNKV.
Vzhledem ke skutečnosti, že mezi fakultou a FNKV existuje symbióza, jedna bez druhé
nemůže existovat, fakulta neplatí nájemné z výukových prostor.
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Usnesení:

AS 3. LF UK žádá děkana fakulty, aby při jednání s ředitelem FNKV o
stavební údržbě nevyhovujících výukových prostor postupoval v zájmu
vyřešení situace. Hlasování: 17, 0, 0.
Ad 8) Různé
- Ad 3) Doplnění členů Studentské komory AS - Mgr. Vácha
Přivítání MUDr. Terezy Báčové, která se stala novou členkou studentské komory AS podle
počtu dosažených hlasů ve volbách. Studenti umístění před ní (Michálek, Šálek, Frnka)
členství v AS 3. LF UK odmítli.
- práce Trimedu a žádost o podporu organizace - Větrovská
Diskuze: není
Usnesení:

AS 3. LF UK vyslechl na svém zasedání 11.12.2012 informace o činnosti
Trimedu – sdružení studentů 3. LF UK v uplynulém roce. Činnost Trimedu
výraznou měrou přispívá k rozvoji kulturního a společenského života na 3.
LF UK, k propagaci fakulty a k šíření jejího dobrého jména. Akademický
senát 3. LF UK vyjadřuje podporu sdružení a další rozvoj považuje za
přínosný. Hlasování: 16, 0, 1.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 21.5.2013 od 14,30 hodin. Místo jednání AS
3. LF UK bude upřesněno a sděleno senátorům dodatečně.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
11.4.013
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Č.j. 7/7 – 299/2013 AS 3. LF

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 20, které se konalo dne 21. května 2013
v učebně č. 423 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,
ve 14, 30 hodin
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 9.4.2013
Informace děkana
Změny v materiálu „Pravidla pro organizaci studia“ – dr. Marx,
Změny v materiálu „Poplatky 2013/2014“ – dr. Marx
Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK na období 2014 – 2018
Informace o podání žádosti o prodloužení platnosti akreditace na dostudování
stávajících studentů doktorských studijních programů (tříleté) – doc. Šlamberová
Cena Margaret Bertrand – prezentace studentů navržených na cenu doc. Patočková
Různé

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

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Vácha. Přítomno bylo v té době
21 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 a sdělil přítomným, že by měl být program
rozšířen o vyjádření se k záměru prezidenta Zemana ovlivňovat autonomii vysokých škol a
nejmenovat profesorem doc.Martina C. Putnu a v rámci bodu různé vystoupí senátor Scott
Keel.
Závěr:

Navržený program dnešního jednání včetně jeho rozšíření byl schválen
Hlasování: 21, 0, 0
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni prof. Mandys, Krátký

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9.4.2013
1

Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu jednání. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:

Zápis ze dne 9.4.2013 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
Ad4) Informace děkana
-

aktivity vyvolané záměrem prezidenta Zemana nejmenovat doc. Martina C. Putnu
profesorem, snaha ovlivňování autonomie vysokých škol,

-

postup ve výstavbě pavilonu výzkumných laboratoří – patologie, anatomie a
traumatologie, poslucháren a výukových prostor – odkup pozemku, příprava
investičního záměru a poté začátek realizace projektu,

-

zhodnocení 85% funkčního období děkana: rekonstrukce curricula, odstranění modulu
2C, zájem uchazečů o studium na fakultě, závěry evaluace výuky, zkoušení některých
předmětů pomocí testů, možnost nahlížení do testů, SIS, testy prezentačních
dovedností pro učitele, výuka angličtiny pro učitele,
hodnocení fakulty a její postavení mezi ostatními, hodnocení našich pracovišť
v rámci ČR, cena Česká hlava (Hoschl, Widimský), převzetí specializačního
vzdělávání a atestace,

-

zřízení interní hematologické kliniky, ústavu laboratorní diagnostiky (sloučení dvou
dřívějších pracovišť)

-

prodloužení akreditace oboru všeobecné lékařství na 10 let do roku 2022,

-

zvýšení počtu publikací, publikování v prestižnějších časopisech, nárůst počtu
patentů a užitných vzorů,

-

vědecká spolupráce v pražském lékařském prostoru, spolupráce s grantovými
agenturami, účast mladých lidí ve vědecké činnosti.

Diskuze: nebyla
Závěr:

AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí.
Ad 5)

Změny v materiálu „Pravidla pro organizaci studia“ – dr. Marx

MUDr. Marx přiblížil přítomným připomínky z legislativní komise UK a stanovisko Kolegia
děkana, které doporučilo připomínky akceptovat. Připomínky k materiálu rozeslanému
senátorům doručeny nebyly žádné.
Diskuze:

-

prof. Kalvach, doc. Kozák, MUDr. Marx, MUDr. Bernášková, děkan, prof.
Mandys, Krátký
formulace některých odstavců a pasáží, jejich srozumitelnost,
2

změny podmínek pro udělování zápočtů během období (např. psaní testů, zkoušení
atd.), nutný souhlas děkana a Akademického senátu,
snížení počtu kreditů, souvislost s vysokoškolským zákonem –
spojení
s nemožností opakovat ročník.

-

Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí se změnami v materiálu „Pravidla pro organizaci
studia“ doporučené legislativní komisí UK.
Hlasování: 22, 0, 1.

Ad 6)

Změny v materiálu „Poplatky 2013/2014“ – dr. Marx

MUDr. Marx přednesl změny, které je nezbytné v materiálu provést, a proč tomu tak je.
Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí se změnami v materiálu „Poplatky 2013/2014“
doporučené legislativní komisí UK. Poplatek spojený s přijímacím řízením
(studium, v anglickém jazyce) v akademickém roce 2013/2014 se snižuje na 20 Euro.
Hlasování: 22, 1, 0,

Ad 7) Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK na období 2014
– 2018
Usnesení:

AS 3. LF UK na svém dnešním zasedání vyhlašuje v souladu s §27, odst. 1,
písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst.1, písm. g) Statutu 3. LF UK a s čl.
19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF UK volbu kandidáta na děkana
fakulty na den úterý 22. října 2013.
Hlasování: 21, 0, 2

Ad 8)

Informace o podání žádosti o prodloužení platnosti akreditace
na dostudování stávajících studentů doktorských studijních
programů (tříleté) – doc. Šlamberová

Doc. Šlamberová byla omluvena, informace podal pan děkan. Dnešní studijní programy jsou
čtyřleté, ale dobíhají ještě některé programy tříleté a na ty je nutné prodloužit akreditaci o
další tři roky, aby stávající studenti těchto programů mohli dostudovat. Jedná se o studijní
programy:
biologie a patologie buňky,
experimentální chirurgie,
farmakologie a toxikologie,
fyziologie a patofyziologie člověka,
preventivní medicína,
molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie,
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-

neurovědy.

Závěr:

AS 3. LF UK bere na vědomí informace o nutnosti prodloužení akreditace
uvedených doktorských studijních programů.
Děkan informoval senátory o záměru zvýšit počet členů Vědecké rady 3. LF UK o tři členy
z důvodu problémů s kvórem při hlasování (osloví mimo jiné prof. Rychlíka a prof.
Arenbergera).
Závěr:

AS 3. LF UK bere na vědomí informaci děkana o záměru zvýšit počet členů
Vědecké rady 3. LF UK a oslovit prof. Rychlíka a prof. Arenbergera.
Ad 9) Cena Margaret Bertrand – prezentace studentů splňujících podmínky
pro udělení ceny – doc. Patočková
Doc. Patočková seznámila přítomné se jmény pěti studentů 6. ročníku nominovaných
původně na udělení ceny:
Veronika Andrashko, Jana Krocová, Vojtěch Matoušek, Jakub Miletín, Petra Škapová.
Další studenti splňující podmínky udělení ceny z hlediska studijních výsledků se vzdali
možnosti cenu získat. Celkem se jednalo o 13 studentů, kteří splnili podmínky pro udělení
ceny.
Jana Krocová se z prezentace omluvila a nezúčastnila se jí, nebyla tedy hodnocena.
AS odsouhlasil udělení „Uznání Akademického senátu 3. LF UK“ třem studentům, kteří
nezvítězí.
Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí, aby kandidáti, kteří cenu M. Bertrand nezískají,
obdrželi vzhledem k zcela mimořádným studijním výsledkům uznání AS 3.
LF UK.
Hlasování: 22, 0,0.
Jednotliví uchazeči prezentovali své mimostudijní aktivity a informovali o své reprezentaci
fakulty při pobytech v zahraničí. Prezentace studenta Matouška byla představena
z elektronického média.
Po všech čtyřech prezentacích 22 přítomných senátorů hlasovalo tajným hlasováním a
určili držitele ceny Margaret Bertrand za rok 2012.
Výsledky tajného hlasování – viz sčítací arch:

Veronika Andrashko - 8 hlasů, Vojtěch Matoušek - 0 hlasů, Jakub Miletín -13 hlasů, Petra
Škapová.- 0 hlasů.
Závěr:
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Cenu Margaret Bertrand získal za rok 2012 Jakub Miletín.
Předseda senátu Vácha seznámil studenty s výsledky, blahopřál vítězi a informoval ostatní přítomné
studenty o rozhodnutí AS udělit jim Uznání AS 3. LF UK.

Ad 10)
Různé
1. V reakci na rozhodnutí prezidenta Zemana nejmenovat Doc. Mgr. Martina C. Putnu
profesorem vznikl v rámci Unie předsedů Akademických senátů text usnesení, které podepsali
někteří předsedové AS a které předseda Unie poskytne médiím.
Předseda AS 3. LF UK poskytl již před jednáním text senátorům elektronickou poštou. Na
dnešním jednání bylo přijato usnesení:
Usnesení:

AS 3. LF UK vyjadřuje hluboké znepokojení nad rozhodnutím prezidenta
republiky odmítnout jmenovat doc. Mgr. Martina C. Putnu, Dr.
profesorem.
Toto rozhodnutí, doposud nijak nezdůvodněné, vnímáme jako pokus o
bezprecedentní zásah do akademických svobod a samosprávného řízení
univerzit. Považujeme za neakceptovatelné, aby prezident republiky bez
závažných a veřejně artikulovaných důvodů zasahoval tímto mocenským
způsobem do pravomocí univerzit a jejich akademické suverenity.
Rozhodnutí o nejmenování uchazeče, který řádně splnil příslušná
akademická kritéria, jehož návrh na jmenování byl schválen Vědeckou
radou Univerzity Karlovy a jehož návrh na jmenování profesorem předložil
prezidentu ministr školství, mládeže a tělovýchovy, vnímáme zároveň jako
svévolný pokus o zpochybnění kompetentnosti Vědecké rady Univerzity
Karlovy.
Kalvach, Maďa, Mandys, Beneš, Trnka, Fontana, Kozák, Kment, Bednář
pravomoc prezidenta republiky zasahovat do jmenování,
doc. Mgr. Putnu neznáme,
prezident má ctít ducha ústavy, je potřeba vystoupit proti zásahům do
akademických svobod a nerespektování rozhodnutí Vědecké rady Univerzity,
podmínky jmenování a nejmenování prezidentem je nutné upřesnit a taxativně
vymezit,
jmenování prezidentem je pouze akt ceremoniální, dává titulu větší vážnost,
k odbornému rozhodování nemá prezident kompetence,
odpovědnost nese Vědecká rada,
měli bychom podpořit Vědeckou radu, rozhodnutí není proti prezidentovi, ale jako
podpora Vědecké radě.
Hlasování: 18, 2, 1
Diskuze:
-
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2. Předseda Mgr. Vácha vyslovil poděkování Trimedu za organizaci akcí, např.o Parník byl
mezi českými a anglickými studenty velký zájem, vstupenky byly hned vyprodány, a dalších.

3. Předseda Mgr. Vácha pogratuloval studentce senátorce Pia Zacher k úspěšnému ukončení
studia.

4. Dalším senátorem, který ukončí studium, je Scott Keel. Ve svém vystoupení konstatoval,

že je hrdý a šťastný, že mohl být součástí Akademického senátu po dobu studia na fakultě.
Vyslovil názory, kam by měla práce senátorů v budoucnu směřovat a v čem by se měla
v porovnání se západními univerzitami zlepšit spolupráce lékaři – studenti.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 11.6.2013 od 14,30 hodin. Místo konání
bude upřesněno dodatečně.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
22.5.2013
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Č.j. 7/7 – 312/2013 AS 3. LF

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 21, které se konalo dne 11. června 2013
v konferenčním sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10,
ve 14, 30 hodin
Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Mgr. 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.
Závěr:
Navržený program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: MUDr. Havrda, Šajdíková
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 21.5.2013
Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu jednání. Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 21.5.2013 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
Ad4) Informace děkana
- přivítání tří hostů – kandidátů na místo rektora,
- informace o dopisu řediteli FNKV – odkup pozemku, který fakulta potřebuje pod
stavbu pavilonu, situace je předjednána s panem kvestorem, podklady pro dopis pana
rektora UK řediteli FNKV byly předány na RUK,
- informace o jednání s ředitelkou SZÚ – některé činnosti by mohla fakulta provozovat
ve spolupráci se SZÚ, např. zvěřinec; v SZÚ není využit, my jej nebudeme muset
budovat, můžeme se např. podílet na chodu moderní budovy apod.,
- udělení vyznamenání epidemiologovi Karlu Raškovi (vymýcení neštovic),
- dopis koordinátorce prof. Samcové – kriteria hodnocení jakýchkoliv testů musí být
realizována na základě platných podmínek zavedených na počátku akademického
roku,
- zvýšení finančního hodnocení vyučujících studentů – na návrh proděkana pro studium
– až o 70%,
- příprava promocí.
Diskuze: k informacím děkana nebyla.
Závěr:
AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí.
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Ad 5) Představení kandidátů na rektora
Kandidáti na rektora se představili v následujícím pořadí:
-

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. – v letech 2005 – 2012 děkan 1. LF UK,
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN,
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor UK pro rozvoj,
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan FF UK,

V rámci představení svých pracovních priorit v případě zvolení do funkce rektora byla
zmiňována zejména tato témata, k nimž se poté vázaly i dotazy diskutujících (Kment, děkan,
Grill, Beneš, Šajdíková, Marx):
špičková věda, a její financování, rozvoj infrastruktur v Praze, možnosti odstranění či
postupného odstraňování rozdílů mezi podporou vědy v Praze a mimo Prahu (např.
v Brně),
- počet lékařských fakult v rámci Univerzity Karlovy a jejich opodstatnění a další bytí,
- aktivnější vstup fakult do celouniverzitních témat, spolupodíl fakult i na centrálních
tématech.
- zkušenosti a další směrování PRVOUKů,
- vztah mezi vedením UK a fakultami, funkční autonomie fakult, jejich transparentnost,
otevřenost a kontrolovatelnost,
- vztah směrem k mladým, spolupráce s absolventy,
- otázka univerzitních nemocnic, stávající podoba návrhu zákona o univerzitních
nemocnicích, zastoupení univerzity ve správních radách,
- otázky míry otevřenosti a uzavřenosti konání - např. habilitačních a profesorských
řízení,
- prezentování univerzity vůči široké veřejnosti, snaha státu zasahovat do akademických
svobod, aktivní veřejná role,
- úroveň managementu univerzity a kvalitních centrálních činností, případné potřeby
personálních změn v některých oblastech, profesionalizace pomoci (zatím není) –
postupná remodelace rektorátu a úskalí s tím spojená - průběžná proměna agend,
veřejná výběrová řízení, hledání vhodných pracovníků,
- potřeba jednotného IT, potřeba smysluplného čerpání prostředků EU, transparentnost,
- počty studentů v jednotlivých oborech v rámci univerzity a jejich nárůsty
z ekonomických důvodů, jejich optimalizace, analýza nárůstu a je li nárůst skutečně
nutný,
- otázky koncepce rozvoje - hyperkampus na okraji Prahy či podporování minikampusů
v rámci možností fakult.
Závěr:
AS 3. LF UK bere na vědomí prezentace jednotlivých kandidátů na rektora
Univerzity Karlovy.
-
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Ad 6) Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK
Funkční období stávajících senátorů končí dnem 30.11.2013. Předseda AS 3. LF UK Mgr.
Vácha navrhl, aby 8. října proběhlo jednání Akademického senátu.
16. října bude svolána Akademická obec (svolává pan děkan a předseda Akademického
senátu) – na programu bude prezentace kandidátů na děkana, začátek od 15, 00 hodin pro
české studenty, v 16,00 hodin pro studující v anglickém jazyce.
Mgr. Vácha předložil k hlasování návrh termínu voleb do Akademického senátu na:
4. listopadu – pondělí od 10,00 do 16,00 hodin, 5. listopadu – úterý od 9,00 do 15,00 hodin,
pro případ realizace opakovaných voleb (pokud se voleb zúčastní méně než 30% členů
akademické obce):
11. listopadu – pondělí od 10,00 do 16,00 hodin, 12. listopadu – úterý od 9,00 do 15,00 hodin,
18. listopadu – pondělí od 10,00 do 16,00 hodin, 19. listopadu – úterý od 9,00 do 15,00 hodin.
Usnesení:
Akademický senát 3. LF UK
a) v souladu s čl. 1, odst. 1 a čl. 4 volebního a jednacího řádu AS 3. LF UK stanovil
termín, čas a místo konání voleb do Akademického senátu 3. LF UK na:
4. listopadu - pondělí…………… od 10,00 do 16,00 hodin,
5. listopadu - úterý……………… od 9,00 do 15,00 hodin,
místo konání:
- budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 – konferenční sál č. 223 –
akademičtí pracovníci,
- budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 – vstupní hala – studenti,
b) v souladu s čl.1, odst. 2 Volebního a jednacího řádu 3. LF UK se termín
případných opakovaných voleb stanoví na
11.11. - pondělí…………… od 10,00 do 16,00 hodin,
12.11 - úterý……………… od 9,00 do 15,00 hodin,
Případně
18.11. - pondělí…………… od 10,00 do 16,00 hodin,
19.12. - úterý……………… od 9,00 do 15,00 hodin,
Usnesení:
AS 3. LF souhlasí, aby ve volební komisi členů do Akademického senátu pracovali níže
uvedení akademičtí pracovníci včetně náhradníků a uvedený zapisovatel.
Členové volební komise - akademičtí pracovníci
- MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Ústav výživy,
- MUDr. Alena Doubková, CSc., Ústav anatomie,
- MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., Ústav epidemiologie
náhradníci:
- Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D., Ústav tělovýchovného lékařství,
- Mgr. Katarína Kološtová, Ph.D., oddělení nádorové biologie,
- MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie
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Členové volební komise – studenti:
David Šíla, 4. ročník oboru všeobecné lékařství,
Jakub Mikeš, 4. ročník oboru všeobecné lékařství
Patrik Maďa, 3. ročník oboru všeobecné lékařství
náhradníci:
Petra Hřebcová, 5. ročník oboru všeobecné lékařství
Jana Petrová, 5. ročník oboru všeobecné lékařství
Anna Dragonová, 4. ročník oboru všeobecné lékařství,
Vojtěch Kašpar, 4. ročník oboru všeobecné lékařství.
Zapisovatelka: Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK.
Hlasování: 22, 0, 0.
Ad 7) Různé
1. Cena časopisu Vesmír na rok 2013
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí, aby o schválení kandidátů na cenu časopisu Vesmír, kteří splní
podmínky a budou navrženi studijním oddělením, rozhodovali senátoři metodou per
rollam a aby tito studenti po odsouhlasení obdrželi v roce 2013 cenu časopisu VESMÍR.
Hlasování: 22,0,0.
2. Senátorka Pia Zacher úspěšně absolvovala studium, na její místo v Akademickém
senátu 3. LF UK nastoupí studentka Barbora Maxová.
3. Děkan informoval o výročí 60 let od založení fakulty, pozval přítomné na slavnostní
zasedání od 17,00 hodin do Karolina dne 3.10.2013.
4. Děkan informoval o jednání s ředitelkou SZÚ: na pozemku SZÚ bude u příležitosti 60
let založení fakulty postaven přes některý z víkendů stan, kde bude probíhat neformální
zábava za přispění organizace Trimed.
5.
Usnesení:
AS 3. LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin rozhodovalo
v obecných záležitostech za Akademický senát.
Hlasován í: 22, 0, 0.
6. Proběhlo společné fotografování na počet senátora Scotta Keela, který ukončil studium
i činnost v Akademickém senátu.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8.10.2013 od 14,30 hodin v konferenčním
sále č. 223, děkanát - 1. patro.
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Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.
předseda AS 3. LF UK

Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
12.6.2013
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Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 22, které se konalo dne 8. října 2013 v konferenčním
sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Mgr. Vácha. Přítomno bylo v té
době 20 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Senátoři uctili minutou ticha památku zesnulé prof. MUDr. Konigové.
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 souhlasem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: MUDr. Havrda, MUDr. Nováková
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11.6.2013
Zápis z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu jednání. Vyzdvihl bod týkající se vystoupení kandidátů na rektora. Upozornil na
zasedání akademické obce 3. LF UK dne 16.10.2013 a prezentace kandidátů na děkana.
Samotná volba kandidáta na děkana proběhne na mimořádném zasedání zde 22. 10.2013.
Zmínil potřebu připomenutí kolegům na pracovišti a studentům – volby do AS 3. LF UK na
příští volební období. Přečetl členy volební komise.
Ke znění zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 11.6. 2013 byl odsouhlasen tichým souhlasem.
Ad4) Informace děkana
- kolegium děkana diskutovalo možnost pojmenovat nějakou seminární místnost,
případně posluchárna nebo konferenční sál jménem prof. MUDr. Konigové, jako
výraz hluboké úcty k této bývalé dlouholeté kolegyni,
-

stipendia doktorandů – více řekne doc. Šlamberová,
děkan seznámil přítomné se změnou výuky tělesné výchovy na 3. LF UK a zmínil
jednání a všechny aspekty, které k této změně vedly. Rovněž sdělil, že problematice
výuky tělesné výchovy bylo na Akademickém senátě věnováno od roku 2003 snad
nejvíce času.
1

V existenci společného ústavu 2. a 3. LF UK přispívala 3. LF UK na všechno jednou
polovinou nákladů, přestože studentů docházejících na tělesnou výchovu ze 3. LF UK
byla pouze třetina ze celkového počtu. Takto vynaložené finanční prostředky
neodpovídající realitě představují za několik let částku v řádu milionů, která mohla být
využita efektivněji.
Společné pracoviště 2. a 3. LF UK mělo organizačně vzniknout na základě usnesení AS
UK, nyní bylo zjištěno, že se tak nestalo, společné pracoviště nebylo vlastně nikdy takto
schváleno, čili jej nyní nemůže AS UK ani rušit.
S děkanem 2.LF UK bylo dohodnuto za přítomnosti právníků a tajemníků fakult
následující|:
ústav TV by spravovala 2. LF a my do něj budeme platit alikvotní část nákladů
podle toho, co bude odpovídat předchozímu školnímu roku účasti a potřeb našich
studentů. V roce 2013-14 budeme platit ještě stále 50%, budou se ale zaznamenávat
všechny aktivity a poté budeme platit procentuálně podle toho, co budou mít naši
studenti odučeno, ale nikdy ne méně než 33%. Budeme hradit tolik hodin a potřeb
tělesné výchovy, kolik budou chtít studenti 3. LF UK, tj. podle jejich zájmu a účasti
na vyučování.
-

Spolupráce se SZÚ: oslavy 60. výročí od založení fakulty byly příjemné, budeme
realizovat společné výzkumné skupiny a využívání laboratoří – viz budoucnost, je
možné využívat jejich zvěřinec a laboratoře špičkové úrovně. Hlavní hygienik s touto
spoluprací mezi 3. LF UK a SZÚ souhlasí, tím dojde k rozšíření možností každého
z nás,

-

Poděkování všem, kteří se zúčastnili oslav 60. výročí fakulty jednak v Karolinu,
jednak při sobotních oslavách – jako akademická obec jsme se navzájem potěšili.
Kniha fakulty – dílem repre a dílem info – shrnuje historické dokumenty klinik, eseje
o fakultě a nemocnici, životopisy lidí, kteří tady pracovali a je jim více než 75 let atd.

Diskuze: (Havrda, Mandys,Trnka, děkan, Beneš, Hugo, Báča. Machura, Maďa, Kozák,
Dlouhý, Krátký, Grill, Fontana)
Se týkala otázky nízkého zájmu studentů o tělesnou výchovu, bylo zmíněno zrušení povinné
tělesné výchovy na 3. LF UK, které odhlasovali studenti za děkana doc. Svobody. Zástupci
studentské komory argumentovali tím, že TV nemají v rozvrhu, nejsou při studijním vytížení
schopni splnit podmínky pro zápočet, pokud by si TV vybrali, termíny tematických kroužků
se jim nehodí (kolidují s odbornými přednáškami na 3. LF UK) atd.
Závěrem diskuze je skutečnost, že 3. LF UK podporuje sportovní aktivity, patří významně ke
studiu i prestiži škol, měla by být hledána podpora tělesné výchovy a sportování studentů
vůbec.
Děkan sdělil přítomným, že fakulta sport podporuje včetně podpory úspěšných sportovců
studujících na 3. LF UK a bude podporovat hodiny TV na pracovišti 2. LF UK bez
jakéhokoliv omezení podle zájmu a účasti studentů v jednotlivých sportovních aktivitách na 2.
LF UK v rámci výuky tělesné výchovy.
Závěr:
AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí.
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Ad 5) Podmínky pro přijímací řízení 2014 – 2015 - doc. Janovská
Materiál byl rozeslán senátorům v časovém předstihu k posouzení a připomínkám. Doc.
Janovská přednesla důvodovou zprávu, v níž zdůraznila změny, k nimž dochází
v předloženém návrhu ve srovnání s letošním akademickým rokem.
K bohaté diskuzi senátorů na e-mailu ohledně zkoušky z anglického jazyka se vyjádřil
proděkan pro studium a vzdělávání a sdělil všem senátorům svůj názor a stanovisko.
Další diskuze mezi senátory nebyla.
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10. odst. 1, písm. e) Statutu fakulty souhlasí
s předloženým návrhem podmínek pro přijetí ke studiu na fakultě v akademickém
roce 2014/2015.
Hlasování: 25; 0; 0.
Ad 6) Pravidla přiznávání stipendií- doc. Šlamberová
V rámci nového stipendijního řádu UK v Praze ze dne 18.6.2013 schváleným AS UK dochází
ke změnám ve vyplácení stipendií studentům prezenční formy doktorského studia.V souladu
s novým stipendijním řádem musíme po diskuzi a stanovisku z AS 3. LF UK upravit Směrnici
děkana č. 14/2006, která veškeré změny zohlední. Změny se týkají otázek kdy a za co
konkrétně lze získat stipendium, v jaké výši a kdy bude studentovi vypláceno.
Diskuze: Havrda, děkan, Čelko, Fontana, Báča
-

byly diskutovány požadavky jednotlivých oborových rad k přiznávání stipendia a jak
s tímto dále působit,

-

z diskuze vyplynulo, že výše impakt faktoru bude zohledněna na základě oborového
zatřídění časopisu ve WOS.

-

dále byla diskutována možnost poskytování případných překlenovacích stipendií pro
studenty ve finanční tísni, pokud jsou na termíny vyplácení stipendia závislí (termíny
se budou měnit).

Závěr:
AS 3. LF UK bere na vědomí předložený návrh Pravidel pro přiznávání stipendií
na fakultě v akademickém roce 2014/2015.

Ad 7) Vyučování tělesné výchovy na 3. LF – Mgr. Vácha
Informoval senátory, že v komisi založené k prozkoumání vzniku společného pracoviště
Ústavu tělesné výchovy, zejména – jak byl ústav založen, je za 3. LF senátorka MUDr.
Bernášková. Komise bude zjišťovat postup v AS RUK, který jediný může ústav založit a poté
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i zrušit. Mgr. Vácha tuto záležitost konzultoval i s přednostkou Ústavu tělesné výchovy dr.
Milerovou.
Diskuze: Havrda, Grill, Maďa, Měšťáková, Mandys, děkan
Byla zmíněna podpora sportu a sportovců fakulty, dále pak způsob převodu zaměstnanců 3.
LF UK na 2. LF UK v rámci organizační změny (zaměstnanci museli absolvovat výběrové
řízení, na 2. LF UK nebyl přijat dr. Hněvkovský, ostatní ano). Výběrová řízení a jejich
rozhodnutí bylo plně v gesci 2. LF UK.

Ad 8) Různé
Hugo:
1. Web fakulty – aktuality jsou řazeny nesmyslně a nedá se nic dohledat, měla být
naplněna struktura pracovišť, kdysi byl závěr, že bude ustavena komise, která to měla
řešit. Požaduje stanovit nějak kontrolní místo v AS dohlížející na to, aby přijatá
usnesení byla také realizována.
2. Je dobře, že si každý senátor může dát do CV své působení v AS, ale podle něho nikdo
nikomu nepoděkuje, mělo by být nějaké písemné poděkování (diplom apod.).
děkan:
Ad 1) web – trvalá výzva, požádal studijního proděkana o aktualizaci některých studijních
věcí, máme množství elektronických studijních materiálů, využití materiálů není zatím
zhodnoceno, to má za úkol Komise pro elektronické studijní materiály.
Trnka – za weby zodpovídají jednotlivé ústavy a kliniky.
Ad 2)

Děkování členům KD nebo AS – po skončení období dostávají zpravidla děkovný
dopis děkana. Mimořádná práce je spojena i s finančním ohodnocením.

3. Kment – pozvání na zítřejší bohoslužbu, kterou povede Mgr. Vácha v 16,00 hodin.

4. Beneš – vzhledem k počtu lékařských fakult v Praze přednesl myšlenku, že by se
fakulta měla odlišit tím, že zařadí do výuky např. nějaké speciální zaměření – např.
bude vyučovat nějaké managerské dovednosti – ekonomiku, řízení, právní aspekty
pro výuku lékařů ambulantních a samostatných, a to kromě normální výuky, kde by
doporučil větší důraz na praxi a menší na teorii. Význam ambulantních lékařů je
stejný jako lékařů u lůžek. Fakulta by z toho mohla těžit. O vizi fakulty je nutné
mluvit zejména nyní před volbou děkana. Je potřeba se zamyslet nad tím, jaká je vize
fakulty, a to profilem absolventa, nikoliv jen curriculem.
Diskuze: Hugo, Mandys, Beneš, Kozák, děkan.
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5. Čelko - očkování proti chřipce – prevence.

6. Představení nových senátorů
Mgr. Vácha přivítal nové členy Akademického senátu 3. LF UK - Barboru Maxovou,
Zuzanu Marvanovou a Jana Machuru a oznámil, že další členskou je Aneta Padyšáková,
která není přítomna z důvodu pobytu v zahraničí, ale členství v AS přijala.

7. Mgr. Vácha pozval všechny senátory na předvolební zasedání AS UK 18. října
2013 od 10,00 hodin ve Vlasteneckém sále, na němž se představí kandidáti na
rektora.
8. Mgr. Vácha pozval přítomné senátory a hosty na setkání Akademické obce 16.
října s představením kandidátů na děkana 3. LF – v 15,00 hodin a 16,00 hodin
anglicky studující.
9. Mgr. Vácha pozval senátory na mimořádné na volební zasedání AS 3. LF UK
dne 22. října, kdy na programu bude volba kandidáta na děkana 3. LF UK.
10. Mgr. Vácha poděkoval organizaci Trimed a zejména jejímu vedení za organizování
studentské soboty k výročí založení fakulty, za organizování výstavy fotografií a jiné
aktivity.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 22.10.2013 od 14,30 hodin v konferenčním
sále č. 223, děkanát - 1. patro. Volba kandidáta na děkana bude realizována v zasedací
místnosti děkanátu, 1. patro, kde senátoři jeden po druhém odvolí.

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

Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
14.10.2013
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Zápis z 2. mimořádného zasedání AS 3. LF UK, které se konalo dne 22.. října 2013
v konferenčním sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Mgr. Vácha . Zvláště přivítal tři
kandidáty navržené na děkana 3. lékařské fakulty:
- Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D., vedoucí Oddělení molekulární biologie a
patologie buňky
- Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky
- Doc. MUDr. Robert Grill, PhD., MHA, přednosta Urologické kliniky
Přítomno bylo v té době 30 senátorů, senát byl usnášení schopný.

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Programem mimořádného zasedání byla volba kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty
UK pro funkční období 2014 – 2018.
Navržený program (uvedený jako jediný bod na pozvánce) dnešního jednání byl schválen
tichým souhlasem.
Předseda Mgr. Vácha seznámil přítomné se způsobem volby, s jednotlivými kroky a jejich
pořadím. Volební komise byla zvolena ve složení
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., MUDr. Klára Bernášková, CSc., MUDr. Lucie Nováková.
Předsedou byl zvolen Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.,
Hlasování: 27, 0, 3.
Jeden ze senátorů se dostavil z pracovních důvodů těsně po zahájení jednání.
Volební komise přidělila proti podpisu v 1. kole 31 hlasovacích lístků podepsaných
předsedou Akademického senátu 3. LF UK a označených razítkem Akademického
senátu.
Celkem bylo odevzdáno 31 hlasovacích lístků, z toho bylo:
31 hlasovacích lístků platných,
0 hlasovacích lístků neplatných,
Žádný ze senátorů se nezdržel volby. Všichni přidělený hlasovací lístek odevzdali.
Pro kandidáta - Prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., přednostu II. interní kliniky hlasovalo: 20 senátorů,
1

Pro kandidáta
- Doc. MUDr. Roberta Grilla, PhD., MHA, přednostu Urologické kliniky hlasovalo:
11 senátorů,
Pro kandidátku
- Prof. RNDr. Ilonu Hromadníkovou, Ph.D., vedoucí Oddělení molekulární biologie a
patologie buňky hlasovalo :
0 senátorů.

Předseda senátu poděkoval všem zúčastněným kandidátům a blahopřál vítěznému
kandidátovi, prof. MUDr. Michalu Andělovi, CSc.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 12.11.2013 od 14,30 hodin v konferenčním
sále č. 223, děkanát - 1. patro.

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

Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
6.11.2013
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Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 23, které se konalo dne 12. listopadu 2013
v konferenčním sále č. 223 na děkanátě 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil, senátory a hosty uvítal předseda senátu Mgr. Vácha. Přítomno bylo v té
době 21 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 souhlasem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: MUDr. Havrda, MUDr. Hugo
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. a 22. 10. 2013
Zápisy z jednání obdrželi všichni senátoři e-mailem. Vácha připomenul jednotlivé body
programu jednání.
Závěr:
Zápisy ze dne 8. a 22. 10. 2013 byly odsouhlaseny tichým souhlasem.
Ad4) Informace děkana
se týkaly převážně setkání lékařských fakult Čech a Slovenska,
práce v sekcích, společného usnesení vydaného např. k univerzitním nemocnicím a lékařským
fakultám, statutu učitele klinické medicíny atd.
Děkan poděkoval všem senátorům za návrhy, které se na AS objevily a za senátory
odvedenou práci.
Senátoři hlasovali metodou per rollam o doplnění Vědecké rady 3. LF UK o dva nové členy
–
Ing. Jitku Sosnovcovou, CSc., ředitelku SZÚ a MUDr. Radovana Jirmáře, PhD., praktického
kardiologa z Prahy 10 a bývalého vedoucího Koronární jednotky 3. interní kardiologické
kliniky.
Hlasování: 21, 0, 11.
Usnesení:
AS 3. lékařské fakulty UK souhlasí s doplněním Vědecké rady 3. LF UK o Ing. Jitku
Sosnovcovou, CSc. A MUDr. Radovana Jirmáře, PhD.
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Závěr:
AS 3. LF UK bere informace děkana na vědomí.
Ad 5) Průběh a výsledky voleb do AS 3. LF UK na období 2013 – 2016
MUDr. Doubková, předsedkyně volební komise, seznámila senátory v výsledky voleb do AS
3. LF UK na období 2013 – 2016.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal na vědomí informaci o průběhu a výsledku voleb do AS 3. LF UK na
období 2013 – 2016.

Ad 6) Evaluace výuky za letní semestr 2012/2013 – doc. Janovská
Materiál byl k dispozici na jednacím stole senátu. V přednesené prezentaci seznámila doc.
Janovská přítomné s dílčími i konečnými výsledky evaluace jednotlivých kurzů a vyučujících.
Diskutovalo se opět procento vrácených dotazníků v jednotlivých předmětech, úroveň výuky
a anglického jazyka vyučujících, kvalita prezentací a způsob jejich výkladu, vystupování vůči
studentům (někteří vyučující jsou arogantní) atd.
Evaluaci dostali všichni přednostové k tomu, aby s jejími výsledky seznámili jednotlivé
vyučující. Dobře hodnocení pedagogové již byli finančně odměněni.
Dochází ke změně hodnocení výuky na Univerzitě Karlově. Byla ukončena evaluace vedená
prof. Marešem z HK. Byla ustanovena komise, která vypracuje směrnici platnou pro UK.
V komisi máme zástupce MUDr. Fontanu. Hodnocení výuky pak bude jednotné na celé UK.
V současné době vyplní fakulty podkladové dotazníky (návratnost dotazníků, výstupy apod.).
Od letního semestru bude na 3. LF UK zavedena zkušebně elektronická evaluace.
Diskuze:
Mandys, Grill, Janovská, Hugo, Trnka, Větrovská, Kalvach, děkan, Havrda, Rosina, Bednář,
Krátký, Marx
Usnesení:
AS 3. LF UK vzal předloženou informaci o evaluaci výuky za letní semestr 2012/2013 na
vědomí a souhlasí s jejím zveřejněním na vnitřních webových stránkách fakulty.
Hlasování: 20,1,1.
Z diskuze vzešlo další usnesení ve znění:
AS 3. LF UK odsouhlasil, aby přednostové všech ústavů a klinik měli za povinnost
seznámit všechny evaluované podřízené pracovníky s výsledkem jejich evaluace a aby
tito měli za povinnost na svou evaluaci konkrétně reagovat a vyjádřit se k hodnocení.
Hlasování: 18, 3, 1.

Ad 8) Různé
Hugo:
1. Stav serveru – centrální úložiště.
2. Možnost rozšíření webu fakulty i pro PGS studenty.
3. Požadavek vybavit skříňky v hale ramínky.
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4. Maďa – bowling je na celý týden obsazen, bude zorganizován příští týden.
5. Vácha – konec funkčního období. Ode dneška přebírá řízení AS 3. LF UK předsedkyně
volební komise MUDr. Doubková, ta sezve nové senátory na jejich ustavující jednání, na
němž budou volit nového předsedu a místopředsedy AS 3. LF UK. Teprve nově zvolený
předseda převezme řízení jednání.
Vácha poděkoval místopředsedům Doc. Kozákovi a Maďovi a všem senátorům za jejich práci
v senátu.
Tajemnice Ing. Mužíková poděkovala senátorům za úředníky a sdělila, že fakulta i v tomto
roce hospodaří dobře.
Vácha popřál všem přítomným krásný podzim krásné vánoce.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 10. 12. 2013 od 14,30 hodin v konferenčním
sále č. 223, děkanát - 1. patro.

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

Korektura: Vácha, Kozák, Maďa
Zapsala: Sádecká
20.11.2013
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