Č.j. 7/8 – 119 /2013 (2015) AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 11, které se konalo dne 13. ledna 2015 v konferenčním
sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin

Program:
1.
Zahájení,
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu ze dne 9. prosince 2014
4.
Informace děkana
5.
Pravidla pro výběrové řízení Erasmus+ 2015 – MUDr. Dáňová
Různé
Kontrola úkolů z minulého jednání - Mgr. Vácha
Poděkování a pozvání – Mgr. Vácha
Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.
Přítomno bylo v té době 25 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad2) Schválení programu, určení skrutátorů
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání
e- mailem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Šubrtová, MUDr. Trnka
Závěr:
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 9. 12. 2014
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři emailem, včetně přijatých usnesení. Protože nikdo z přítomných nevznesl připomínky, vydal
AS závěr:
Zápis ze dne 9. prosince 2014 byl schválen tichým souhlasem.

Ad 4)
-

Informace děkana
pokles koruny vůči dolaru - jak a zda se může projevit v hospodaření fakulty,
přestěhování PCP do Klecan a změna názvu na Národní ústav duševního zdraví,
přidělení statutu KOC FNKV na 5 let, poprvé byli k projednávání přizváni děkani
lékařských fakult,
věkový průměr přednostů a snaha o jeho snížení (doc. MUDr. Sukop – Klinika
plastické chirurgie),

-

přerozdělování finančních prostředků na Univerzitě Karlově (lékařské fakulty a
fakulty ostatní),
trend zvýšení počtu studentů přijímaných na lékařské fakulty.

Diskuze:Hugo, Kozák, děkan
Závěr:
AS 3. LF UK vzal předložené informace děkana na vědomí.
Ad 5) Pravidla pro výběrové řízení Erasmus+ 2015 – MUDr. Dáňová
MUDr. Dáňová informovala přítomné o postupu a kriteriích výběru studentů na Erasmus+
v roce 2015. Výběrové řízení se bude konat v březnu 2015 na studijní pobyty a v květnu 2015
na praktické stáže. Na informativních schůzkách se studenti dozvědí veškeré podrobnosti a
požadavky na předkládané materiály (přihláška, certifikát o jazykové zkoušce atd.). Studijní
oddělení dodá studijní průměry. Vlastní výběrové řízení se pak bude konat dne 18. 3. 2015
před Zahraniční komisí 3. LF UK od 14,30 hod. v místnosti č. 336. Studenti budou přicházet
individuálně podle zveřejněného pořadí. Členové komise zohlední všechny studentem,
odevzdané dokumenty včetně studijních výsledků a mimořádných aktivit jak školních, tyk i
veřejně prospěšných.
Studenti provedou aktualizaci svých zástupců v Zahraniční komisi, která by se měla
sejít určitě před termínem výběrového řízení.
Diskuze: Havrda, Štefela, Kolibík, Dáňová
Počet možných výjezdů studentů je omezen financemi, které nám jsou přiděleny. Ročně
vyjíždí více studentů než je přijíždějících.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci o pravidlech pro výběrové řízení Erasmus+
2015, která budou vydána jako směrnice děkana, na vědomí.
Různé
a) Kontrola úkolů z minulého jednání – Vácha
-

návrh nového propagačního textilu – (Kosová) – zadáno grafikovi,

-

nápojový automat (Štefela) – stádium studování stávajících smluv a možnost jejich
ukončení,

-

cena časopisu VESMÍR (Patzelt) – časopis pro vybrané studenty je objednán.

b) Úroveň webu fakulty pro doktorská postgraduální studia – česká a anglická verze:
anglická sekce je na webu nedostačující, chybí aktuality. Hugo navrhuje ustanovit
komisi, která osloví studenty, aby uvedli, co na webu postrádají – nečekat na nový
web z UK.
Diskuze: Dlouhý, Šlamberová, Trnka, Fontana, Hugo, děkan, Arenberger
Závěr:
Senátor Hugo dostal za úkol připravit na březnové jednání AS 3. LF UK návrhy, co na
webových stránkách chybí, co by tam mělo být, v jaké skladbě a jakou formou.
c) Pozvánka na bowling – 13. ledna 2015 od 18,00 hodin – Štefela

d) Ples fakulty se bude konat 6. 3. 2015 v Národním domě Na Vinohradech od 19,00
hodin, studenti připravují předtančení na téma „protančení se medicínou“.
Prof. Mandys vznesl na organizátory plesu (přes senátorku Kosovou) požadavek na snížení
úrovně hluku doprovodné hudby (alespoň v první části plesu) a na organizaci tanečních bloků
(např. 3 skladby a ne ¾ hodiny v celku). Kosová domluví realizaci požadavků s orchestrem
před zahájením plesu.
e) Poděkování Trimedu za bezproblémový průběh vánočního setkání (Mgr. Vácha).
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 10. března 2015 od 14,30 hodin
v konferenčním sále Radany Königové, č. dveří 223.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela
Zapsala: Sádecká

Č.j. 7/8 – 132 /2013 (2015) AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 12, které se konalo dne 10. března 2015
v konferenčním sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Program:
1.
Zahájení,
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu ze dne 13. ledna 2015
4.
Informace děkana
5.
Přijímací řízení 2015 – 2016 – MUDr. Marx
6.
Propagační předměty a propagační textil, stávající situace přípravy – K, Kosová
7.
Jmenování studentů do Zahraniční komise 3. LF UK – J. Štefela
8.
Výsledky práce sociální komise za uplynulý rok – J. Kolibík
Různé
Kontrola úkolů z minulého jednání - Mgr. Vácha
Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina

Ad 1) Zahájení

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.

Přítomno bylo v té době 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.

Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání
e- mailem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Kolibík, dr. Bernášková
Závěr:
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. ledna 2015

Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři emailem, včetně přijatých usnesení.
MUDr. Havrda navrhuje doplnit bod č. 5 následovně:
„ročně vyjíždí více studentů než je přijíždějících“.
Dále pak:
„V diskuzi byl vyjasněn rozdíl, mezi studijními pobyty a praktickými stážemi v rámci
programu Erasmus+. Dále byly zodpovězeny dotazy týkající se počtu vyjíždějících studentů a
vyjasněno, že de facto všichni studenti, kteří mají zájem, mohou v rámci programu Erasmus+
vycestovat, a že vyjíždějících studentů je více než přijíždějících. V otázce výběru uchazečů o
studijní pobyty se senátoři dotazovali na systém bonifikací a bylo vyjasněno, že kriteria
připraví Zahraniční komise v novém složení. Vznikla nejasnost ohledně osob studentských
zástupců v Zahraniční komisi, věc dořeší předseda Zahraniční komise se studentským
místopředsedou AS.“
Dále MUDr. Havrda doporučuje zjednodušit závěr bodu 5( následovně:
„AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí“.
Dále vznesl MUDr. Havrda připomínky k bodu „Různé“:
Navrhuje změnu textu následovně:
„Prof. Mandys: hlasitost doprovodné hudby snížit tak, aby hosté plesu mohli spolu hovořit ,
zkrátit jednotlivé taneční bloky, které byly na minulém plese velmi dlouhé (asi 45 minut bez
přestávky)“.
Závěr:
Zápis ze dne 13. ledna 2015 byl po výše uvedeném upřesnění schválen tichým souhlasem.
Změny či doplnění zápisu budou posílány senátorům v předstihu před dalším jednáním.

Ad 4) Informace děkana
-

-

poděkování všem zúčastněným na organizaci plesu fakulty,
informace o návštěvě norské velvyslankyně dne 25. 3. 2015, setkání s vedením fakulty
a se studenty,
rozpočet UK a jeho přerozdělování – zatím nás negativně nepostihuje, pokud bude
fakulta přijímat více studentů, bude usilovat o to, aby státní finance z ministerstva
přišly přímo do fakultního rozpočtu,
řešení grantů – PRVOUK a UNCE – snaha rektora a vedení UK ucházet se o velké
mezinárodní granty, zapojit se do mezinárodní vědecké práce (podíl Česka je nižší než
např. Polska, Maďarska),

dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy,
excelentní výsledky ve vědě, 3 LF UK je s počtem 6 těchto publikací na stejné úrovni
jako 1. LF UK, je to nejvyšší výsledek,
- materiály připravované k využívání evropských strukturálních fondů byly podány –
vize budování center (pedagogické, testovací, pro biostimulaci,atd.), simulace vážných
zdravotních stavů a jejich řešení apod.,
- etická problematika ve vědě – na fakultě vznikne Komise pro etickou problematiku ve
vědě a výzkumu (předseda Mgr. Vácha, členové doc. MUDr. Votava, prof. MUDr.
Rosina, prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc),
komise bude připravovat nezávislá posouzení problémů z hlediska etiky,
- uzavření Smlouvy o společné laboratoři – ČVUT, FBMI a 3. LF UK, přítomnost
novinářů, zájem médií.
Diskuze nebyla.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal předložené informace děkana na vědomí.
-

Ad 5) Přijímací řízení 2015 – 2016 – MUDr. Marx

MUDr. Marx seznámil senátory se statistikou přihlášených uchazečů v letošním roce,
v tabulkovém zpracování jsou maximální možné počty, které se již zvyšovat nebudou – viz
tabulka poskytnutá senátorům.
Proděkan pro studium a výuku se zavázal připravit analýzu metodiky současného přijímacího
řízení pro srovnání s návrhem SCIO.
Informace o uvažované eventuální změně nejdříve 2016/17 přijímacího řízení a jeho
organizace – využití materiálů firmy SCIO.
Diskuze:
Polách, Marx, Havrda, Štefela, Rosina, Patzelt, Pavelka:
- ústní kolo přijímacích zkoušek, kdo bude organizovat přijímací kurz a zda-li se bude
konat, motivační pohovor s uchazečem, ekonomické aspekty absence přípravných
kurzů, jaký bude postup přijímacích zkoušek v anglickém curriculu atd.
Závěr:
- senátorům budou poskytnuty materiály SCIO k prostudování a přípravě diskuze na
jednání AS 3. LF UK v dubnu 2015,
- na jednání AS 3. LF UK v květnu přizvat odborníky ze SCIO, současně na jednání
senátu pozvat členy Vědecké rady 3. LF UK a diskutovat problematiku podle potřeby,
- v případě nutnosti pokračovat v jednání v říjnu 2015.
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.

Ad 6) Propagační předměty a propagační textil, stávající situace přípravy –
K. Kosová
Senátorka Kosová představila návrhy na pláště a trička. Navrhla možnost objednávat trička
online, senátor Havrda a pan děkan návrh podpořili. Senátor Štefela apeloval na rozhodnutí
teprve na základě vyhodnocení zájmu studentů anketou a předložením konkrétního návrhu na
Kolegium děkana. Diskuze proběhla ohledně způsobu objednávání a placení, senátoři zatím
podpořili objednávání on-line bez finanční účasti fakulty na úhradě objednávaného zboží a
prodávaného studentům.
V diskuzi vystoupili Havrda, Marx, Štefela, děkan a Patzelt.

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

Ad 7) Jmenování studentů do Zahraniční komise – J. Štefela

Studenti byli jmenováni – dva jako členové (Mariya Sukhanenko, Martina Nemčoková),
studenti Miroslav Kyselica a Andrea Zichová budou jmenováni jako náhradníci.
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.

Ad 8) Výsledky práce sociální komise za uplynulý rok – J. Kolibík

Komisi byly předloženy celkem 3 žádosti o sociální stipendia v celkové výši 19 tis. Kč.
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.
Různé
e) Kontrola úkolů z minulého jednání – Vácha.
f) Pavelka – pozvání na přednášku dr. Bernarda Rielyho – 24. 3. 2015, 18,00 hodin –
Právnická fakulta.
c) Jakub Polách – pozvání na přednášku doc. Konvalinky – Přírodovědecká fakulta –
„Proteiny aktivované světlem“.
d) Jakub Štefela – pozvánka na ples UK – 14. 3. 2015, Žofín, cena vstupenek 300,- až
1 000,- Kč.
e) Poděkování TRIMEDu za organizaci fakultního plesu – Mgr. Vácha.
f) Blahopřání prof. Kozákovi ke jmenování profesorem – Mgr. Vácha.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. dubna 2015 od 14,30 hodin
v konferenčním sále Radany Königové, č. dveří 223.
Návrh na uskutečnění jednání mimořádně o týden dříve dne 7. dubna 2015 nebyl schválen
(hlasování 8, 5, 7).

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Korektura: Mgr. Vácha, doc. Votava, Štefela
Zapsala: Sádecká

Č.j. 7/8 – XXX /2013 (2015) AS 3. LF UK

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 13, které se konalo dne 14. dubna 2015 v konferenčním
sále Radany Königové, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Program:
1. Zahájení,
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 10. března 2015
4.

Informace děkana

5. Zpráva ze zasedání ekonomické komise AS 3. LF UK a závěry komise k materiálům
„Hospodaření fakulty v roce 2014“ a „Návrh rozpočtu na rok 2015“ - Štefela
6.

Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2014 – Ing. Mužíková

7. Návrh rozpočtu na rok 2015 - Ing. Mužíková
8. Evaluace výuky za zimní semestr 2014/2015 – MUDr. Marx
9.

Informace o zamýšlené spolupráci se SCIO při přijímacích zkouškách

10. IFMSA - výroční zpráva 2014 - Štefela
11.

Návrh na zřízení internetového úložiště pro správu materiálů senátu - Štefela

Různé
Informace z výjezdního zasedání – Mgr. Vácha, Štefela.

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

Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.

Přítomno bylo v té době 20 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů

Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání
e- mailem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: J. Andronicus, MUDr. Hajer
Závěr:
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. března 2015
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři emailem, včetně přijatých usnesení.
Závěr:
Zápis ze dne 10. března 2015 byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
1. výuka – již žádné velké změny, každý student a pedagog obrží manuál (cca 20
stránek),
2. koordinace výuky – budou jmenováni pedagogové odpovědní za organozaci výuky
v rámci Ústavu či kliniky,
3. tendence k organizaci výuky – každý učitel bude mít v jednom předmětu skupinu nebo
kroužek v jednom semestru,
4. problematika vědecké práce - vztah k FNKV a úloha FNKV,
5. jmenování prof. MUDr. Lippertové Grünerové přednostkou Kliniky rehabilitace,
6. výběrové řízení na přednostu Kliniky popáleninové medicíny proběhne příští týden,
předsedou komice je prof.MUDr. Kozák,
7. výběrové řízení na přednostu Kliniky plastické chirurgie – cca do 15. 5. 2015,
8. další plánovaná výběrová řízení pro příští rok – např. II. Interní klinika apod.
9. fakulta má nové webové stránky, postupně se naplňuje jejich obsah,
10. dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy – je v připomínkovém řízení fakult,
11. na jednání RUK v květnu zastoupí děkana prof. MUDr. Kozák.
Diskuze : nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal předložené informace děkana na vědomí.

Ad 5) 5. Zpráva ze zasedání ekonomické komise AS 3. LF UK a závěry komise
k materiálům „Hospodaření fakulty v roce 2014“ a „Návrh rozpočtu na rok 2015“ Štefela
Štefela přednesl závěry Ekonomické komise AS 3. LF UK a jejich výhrady k materiálu.
Nejasnosti či připomínky si členové komise fakulty vysvětlili a vyjasnili před jednání AS 3.
LF UK s odpovědnými zaměstnanci fakulty.
Diskuze: nebyla
Závěr: AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci na vědomí.

Ad 6)

Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2014 – Ing. Mužíková

Děkan promluvil o tocích financí na vědu, o přínosu výzkumných záměrů odměňování
jednotlivých segmentů podle zásluh, o snaze vytvořit i v onkologii, traumatologii a
neurovědách odborná pracoviště a o záměru kontroly pracovních smluv jednotlivých
zaměstnanců, k čemu jsou ve vědecké činnosti zavázáni a smlouvu zcela nenaplňují a
podmínkách nutných pro aktivní růst.
Poté tajemnice fakulty Ing. Mužíková seznámila přítomné s plněním jednotlivých položek
schváleného rozpočtu na r. 2014. Sdělila, že fakulta je po stránce hospodaření „zdravá“, stav
v účetnictví odpovídá skutečnosti, což potvrdily audit i kontrola. Ve fondech finance
narůstají, letos nebude pokles, a to v polovině března nejsou známy všechny dotace a granty,
proto tam tyto složky nejsou zahrnuty.
Co se týká investic, je možnost získat v říjnu roku peníze z jiných fakult, které jiné fakulty
nevyčerpají, většinou není potřeba větších výběrových řízení, takže fakulty bude moci takto
získané prostředky využít (počítače, operační programy apod.).
Ekonomická komise AS 3. LF UK obdržela rovněž v předstihu opravený materiál týkající se
stipendií.
Diskuze: po vysvětlení nebyla
Usnesení - Hlasování: 21, 0, 0.
AS 3. LF UK schvaluje předloženou zprávu o hospodaření za rok 2014 bez výhrad

Ad 7) Návrh rozpočtu na rok 2015 - Ing. Mužíková
Studenti seznámili ostatní členy Akademického senátu 3. LF UK se závěrem z jednání
Ekonomické komise AS 3. LF UK k návrhu rozpočtu na rok 2015, který dostali všichni
senátoři e-mailem.

Inzerovaný pokles financí je v souladu s politikou Univerzity Karlovy, dotace bude nižší.
V letošním roce však není očekáván zvrat – snahou je zlepšit materiální zabezpečení
zaměstnanců a jejich pracovní vybavení.
Diskuze:
Havrda vznesl dotaz na počet studentů, kteří žádají o přestup, jak tato skutečnost ovlivní
hospodaření fakulty. MUDr. Marx situaci vysvětlil a uvedl důvody, které k tomu studenty
vedou.
Usnesení – hlasování: 21, 0, 0.
AS. 3. LF UK souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu fakulty na rok 2015 bez
výhrad.

Ad 8) Evaluace výuky za zimní semestr 2014/2015 – MUDr. Marx
Senátoři byli seznámeni s výsledky evaluace, s počtem odevzdaných hodnocení, výsledky
evaluace byly rozeslány přednostům a učitelům. Na květnovém jednání AS 3. LF UK
předloží MUDr. Marx zpětnou vazbu jako celek. Na Ústavu patologie bylo realizováno
opatření ve věci zkoušení v jednotlivých zkušebních termínech.
A 3. LF UK už neschvaluje zveřejnění evaluace na webových stránkách fakulty, je to již
povinnost.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci o evaluaci výuky za zimní semestr 2014/2015
na vědomí.
Ad 9)

Informace o zamýšlené spolupráci se SCIO při přijímacích zkouškách

Zkušební testy pro přijímací řízení již nevyhovují stávajícím požadavkům, musejí být
pozměněny včetně jejich způsobu vyhodnocování. Fakulta vstoupila nezávazně v jednání se
společností SCIO, které zpracovalo otázky včetně detailní validace otázek a odpovědí.
Odborní poradci za 3. LF UK jsou prof. Rosina, prof. Samcová a doc. Černá.
Společnost SCIO je negativně vnímána ze strany ostatních děkanů, zejména LF. Důvodem
může být i skutečnost, že SCIO vede soudní spor s FF UK(zveřejňování testů a otázek)..
V případě spolupráce se SCIO by uchazeči nemuseli jezdit do Prahy a testy by mohli
realizovat v blízkosti svého bydliště. Senátorům bude zaslán kompletní dosavadní materiál od
firmy SCIO, dotazy budou psát na e-mail MUDr. Marxovi, či na webovou stránku. Bude
řešeno podrobně na příštím zasedání AS 3. LF UK.
Dne 14. 5. 2015 bude od 13,00 hodin v Jonášově posluchárně testování ??? Prosím
doplnit !! Nevím, o čem byla tato řeč!
Diskuze: Polák, Hugo, Novák, Štefela, Marx, děkan, Havrda, Hugo, Fontana, Patzelt:

-

přípravné kurzy a finanční přínos z kurzů, zda budou nebo ne,
způsob spolupráce našich odborníků se SCIO,
testy by měla připravovat UK a dát na jednotlivé fakulty,
specifika fakulty při přijímacím řízení,
postoj dalších lékařských fakult ke SCIO,
testy SCIO by se týkaly pouze uchazečů v českém kurikulu, anglického kurikula
nikoliv,
ekonomická stránka fakulty v případě realizace přijímacího řízení testy SCIO,
návrh odložit rozhodnutí AS 3. LF UK na červnové nebo zářijové jednání vzhledem
k důležitosti problematiky,
studenti z Prahy a Stč kraje mají výhodu při absolvování přípravného kurzu oproti
uchazečům z větší dálky, přípravný kurz by být nemusel,
od 2. kola přijímacího řízení fakulta neupustí,
návrh pozvat na příští jednání AS 3. LF UK tvůrce a vypracovat zkusmo jeden test,
podle dr. Marxe je SCIO v požadovaném rozsahu jedinou firmou v ČR,
na květnové zasedání Akademického senátu 3. LF UK pozvat i prof. Koženého a
zaměstnance fakulty, kteří připravují pro fakultu přijímací testy – přijímací řízení.

Usnesení: hlasování: 19, 0, 0.
AS 3. LF UK vzal na vědomí myšlenku spolupráce se společností SCIO a důvody, které
k této spolupráci vedou a navrhuje pozvat na květnové jednání zaměstnance fakulty,
kteří pro fakultu připravují přijímací testy a jejich vyhodnocování.

Ad 10) IFMSA - výroční zpráva 2014 – David Megvinet
Představil v prezentaci činnost organizace IFMSA, pobočky na 3. LF UK, a to z pohledu již
probíhajících akcí či akcí skončených v roce 2014, ale i činnosti na rok 2015. Informoval o
akcích v zahraničí a o výjezdech zástupců pobočky UFMSA na 3. LF UK.
Představil jednotlivé projekty Medvídci, Projekt pro život, spolupráci s Armádou spásy apod.,
pracuje 6 výborů, v současnosti probíhají dva lokální projekty a 4 zahraniční stáže.
V rámci IFMSA přijelo 52 studentů, odjelo 41 studentů, o přijíždějící studenty se starají naši
studenti i co do ubytování.
Diskuze: Patzelt, Polách
Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesenou zprávu o činnosti IFMSA za rok 2014 s výhledem na rok
2015 na vědomí.

Ad 11)

Návrh na zřízení internetového úložiště pro správu materiálů senátu - Štefela

Myšlenku na zřízení internetového úložiště zápisů, projednávaných materiálů apod. přednesl
senátor Štefela. V současné době jsou materiály pro jednání senátu distribuovány pouze
cestou e-mailu. Vzhledem k množství projednávaných materiálů a skutečnosti, že jsou
senátorům rozesílány jednotlivě, je zpětně velmi složité dohledat, které dokumenty a v jaké
podobě byly projednávány a schváleny. Vedoucí VT navrhuje vytvořit na intranetu fakulty
aplikaci pro správu materiálů pro senát. Bude přístupná studentské i pedagogické komoře po
přihlášení přes CAS.
Materiály by tak byly k dispozici na jednom místě a byly by kdykoliv přístupné.
Diskuze: nebyla
Usnesení – Hlasování: 18, 0, 0.
AS 3. LF UK doporučuje děkanovi fakulty pověřit Výpočetní středisko přípravou
návrhu internetového úložiště pro správu materiálů AS 3. LF UK. AS 3. LF UK dále
souhlasí s pověřením senátora Jakuba Štefely, aby v této věci jednal s Výpočetním
střediskem.

Různé
Informace z výjezdního zasedání 12. a 13. dubna 2015 – Nesuchyně – informace podal
Mgr. Vácha, hodně senátorů bylo zasedání přítomno.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 12. května 2015 od 14,30 hodin v Syllabově
posluchárně na děkanátě.

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

Zapsala: Ing. Sádecká, tajemník AS 3. LF UK
Korektura: Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela

Č.j. 7/8 –

/2013 (2015) AS 3. LF UK

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 13, které se konalo dne 12. května 2015 v Syllabově
posluchárně, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Program:
1. Zahájení,
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 14. dubna 2015
4. Informace děkana
5. Cena Margaret Bertrand 2014 – doc. MUDr. Patočková, prezentace účastníků
6. Prezentace společnosti SCIO a její eventuální spolupráce s 3. LF UK v procesu
přijímacího řízení
Různé
Stanovisko předsedů Akademických senátů lékařských fakult ČR a stanovisko rektora k
nejmenování profesorů prezidentem republiky – Vácha
Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a
hostů.
Přítomno bylo v té době 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání
e- mailem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: MUDr. Dáňová, R. Koudelová
Závěr:
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. dubna 2015
Mgr. Vácha připomenul body minulého jednání ze zápisu, který obdrželi všichni senátoři emailem, včetně přijatých usnesení.
Závěr:
Zápis ze dne 14. dubna 2015 byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
1. výjezdní zasedání v Nesuchými, průběh jednání a jeho závěry.
2. návštěva odborníků z Mnichova – evaluace výuky, v pátek bude k dispozici jejich
zpráva obsahující zjištění,

3. dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy do roku 2029 – my jsme dali své připomínky,
závažné připomínky nebyly,
4. VNR – vyšla v nové úpravě a obsahu, otisk Mgr. Fleissigové však zůstává,
5. prodloužení žádosti o akreditaci fyziologie - akreditační spis je připraven, byl schválen
Vědeckou radou 3. LF UK a je nezbytné vyjádření AS 3. LF UK k předkládanému
návrhu.
Závěr: Akademický senát 3. LF UK vzal informace přednesené děkanem na vědomí.
Žádost o prodloužení akreditace oboru fyzioterapie:
Dále vedli senátoři rozpravu, zda se budou vyjadřovat k žádosti o prodloužení akreditace na
dnešním zasedání anebo až na zasedání příštím, kdy se předem s obsahem materiálu seznámí.
Pan děkan senátorům podrobně vysvětlil skladbu předkládané žádosti a obsah celého spisu.
Zdůraznil, že z časových důvodů by bylo vhodné, aby senátoři zaujali svůj postoj
k předkládané žádosti na dnešním jednání. Po diskuzi přistoupili senátoři na hlasování, zda
rozhodnou na zasedání dnešním se znalostí obsahu spisu, jak podrobně nastínil pan děkan.
Ke hlasování o hlasování na dnešním zasedání se rozhodla většina senátorů : 19, 5, 1.
Usnesení:
Akademický senát 3. LF UK souhlasí s předložením žádosti o prodloužení akreditace oboru
fyzioterapie v navrženém znění, a to poměrem hlasů 18, 0, 7.
Ad 5) Udělení ceny Margaret Bertrand za rok 2014
Doc. Patočková oznámila senátorům, že na posledním zasedání správní rady ceny Margaret
Bertrand byla zvolena MUDr. Jolana Rambousková, CSc., senátorka AS 3. LF UK. Poté
představila kandidátky na cenu. Z šesti kandidátů splňujících podmínky pro udělení ceny
přijaly kandidaturu tři studentky.
Všechny kandidátky přednesly svoji prezentaci.
Byla zvolena komise pro sečtení hlasů z tajného hlasování, které proběhlo po prezentacích, a
to ve složení: MUDr. Bernášková, MUDr. Rambousková, Matěj Patzelt.
Předsedkyní komise byla zvolena MUDr. Jolana Rambousková.

Komise vydala celkem 27 hlasovacích lístků.
Proběhlo tajné hlasování.
S výsledkem hlasování seznámila přítomné předsedkyně komise MUDr. Rambousková.
Výsledek: 3 hlasovací lístky byly neplatné.
Tereza Koňasová
18 hlasovacích lístků pro,
Vendula Štěchová
4 hlasovací lístky pro,
Alena Veselá
2 hlasovací lístky pro.

Usnesení:
Cenu Margaret Bertrand získala za rok 2014 Tereza Koňasová.
Předseda komise pogratuloval všem zúčastněným kandidátkám a poblahopřál vítězce.
Ad 6) Prezentace společnosti SCIO a její eventuální spolupráce s 3. LF UK
v procesu přijímacího řízení
Zástupce společnosti SCIO prezentoval práci společnosti vzhledem k eventuálně možné
spolupráci s 3. LF UK v procesu přijímacího řízení. Služeb firmy SCIO v přijímacím řízení
zatím nevyužívá žádná z lékařských fakult. V rámci prezentace obdrželi všichni senátoři
ukázkový test a byly zodpovězeny dotazy v řad senátorů a dalších přizvaných hostů.
E-mailová adresa pro příslušné dotazy na společnost SCIO: golis@scio.cz.
Po ukončení prezentace a odchodu zástupce společnosti SCIO se rozvinula bohatá diskuze
všech přítomných v sále. Prof. Kožený seznámil přítomné se stávajícím způsobem
vyhodnocování testů.
Různé
Stanovisko předsedů Akademických senátů lékařských fakult ČR a stanovisko rektora k
nejmenování profesorů prezidentem republiky – Vácha
Martin Pavelka pozval za TRIMED přítomné na Parník
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 9. června 2015 od 14,30 hodin v sále Radany
Königové, místnost č. 223 na děkanátě.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Zapsala: Sádecká
Korektura: Mgr. Vácha, Doc. Votava, J. Štefela
Přítomno bylo v té době XXXX senátorů, senát byl usnášení schopný.

Č.j. 7/8 – 150 /2013 (2015) AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 15, které se konalo dne 9. června 2015 v konferenčním
sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Program:
1.
2.
3.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 12. května 2015

4.
5.
6.
7.
Různé

Informace děkana
Evaluace výuky za zimní semestr 2014/2015 - MUDr. Marx
Informace o prezentaci firmy SCIO – MUDr. Marx
Činnost TRIMEDU v uplynulém roce – Martin Pavelka
Zajištění práce AS 3. LF UK během prázdnin
Rozloučení s přáním odpočinku

Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil místopředseda Doc. MUDr. Votava přivítáním všech přítomných senátorů a
hostů.
Přítomno bylo 16 senátorů, senát nebyl usnášení schopný ani po patnáctiminutovém čekání, a
proto nemohlo být jednání ani zahájeno. Pouze bylo konstatováno, že se program 15. jednání
bude projednávat na příštím zasedání AS 3. LF UK a metodou per rollam bude provedeno
hlasování o zajištění práce AS 3. LF UK během prázdnin.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 13. října 2015 od 14,30 hodin v sále
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátě.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK

Č.j. 7/8 – 165 /2013 (2015) AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 16, které se konalo dne 13. října 2015 v konferenčním sále
Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Program:
1.
Zahájení,
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu ze dne 9. června 2015
4.
Informace děkana
5.
Nákup budovy U Zdravotního ústavu – průběh hlasování per rollam – děkan
6.
Návrh na zrušení Řádu přijímacího řízení 3. LF UK v Praze – MUDr. Marx
7.
Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 – výsledek hlasování per rollam – MUDr.
Marx
8.
Evaluace výuky za zimní a letní semestr - MUDr. Marx
9.
Výroční zpráva TRIMEDu za rok 2014 – M. Pavelka

10.

Výsledek hlasování per rollam – rozhodování v obecných záležitostech za
Akademický senát v době prázdnin – Mgr. Vácha

Různé

Změny ve složení AS z důvodu ukončení studia – Mgr. Vácha

Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.
Přítomno bylo 18 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání emailem. Představil nové senátory Adélu Maškovou, která nahradila Zuzanu Marvanovou
(ukončení studia všeobecného lékařství), a Jakuba Reznera, který se stal senátorem po
Veronice Hrušovské (podala rezignaci). Robert Vogel, který byl prvním náhradníkem
s nejvyšším počtem získaných hlasů, členství v AS 3. LF UK odmítl.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: doc. MUDr. Tvrdek, student Pavelka.
Závěr:
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. května 2015
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 12. května 2015. Dne 9. června 2015 nebyl senát
usnášení schopný, nebyla vydána žádná usnesení.
Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 12. května byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4)
1.
2.
3.

Informace děkana
Zákon o univerzitních nemocnicích.
Zákon o vzdělávání lékařů.
Rozšíření výukových možností v 5. patře – učebna o 60ti místech. Ukončení
rekonstrukce sociálních zařízení na Karlově.
4. Stav výběrových řízení na nové přednosty – Kliniku plastické medicíny vede doc.
MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., Kliniku popáleninové medicíny MUDr. Robert
Zajíček, Ph.D. Na Kliniku rehabilitačního lékařství nastupuje do funkce přednostky
prof. MUDr. Marcela Lippertová Grünerová, Ph.D. na Ústavu normální, klinické a
patologické fyziologie je novou přednostkou prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Výběrová řízení na přednostu Ústavu patologie, Radiodiagnostické kliniky a
Otorinolaryngologické kliniky jsou vypsána, zatím bez výsledku.
5. Rozšíření názvu Kliniky otorinolaryngologické 3. LF UK a UVN na Kliniku ORL a
maximoffaciální chirurgie.
6. Informace o záměru zřídit společné pracoviště 3. LF UK a ÚVN – organizačně
začleněné pod Katedru Gynekologicko porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV.
Rozšíření možností pro vzdělávání a praxe studentů. Návrh bude předložen děkanem
AS 3. LF UK na některém jeho příštím zasedání.000

Diskuze: Štefela, Marx, Polách děkan
- vyjasnění funkcí jednotlivých pracovišť a organizace stáží ve výuce gynekologie a
porodnictví na těchto pracovištích (ÚPMD, FNKV a nová Klinika v ÚVN).
Závěr: AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí
Senátoři schválili zařazení bodu „Zřízení společného pracoviště – Kliniky gynekologie
3. LF UK a ÚVN“ na program dnešního jednání. Uvažovaná klinika nabízí 20 komfortních
lůžek a výborné ambulantní možnosti a zejména velmi kultivovaný komplement ÚVN.
Senátoři schválili usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm, a Statutu zřizuje Gynekologickou kliniku
ÚVN – Vojenské fakultní nemocnice Praha a 3. LF UK a ukládá děkanovi fakulty, aby
příslušným způsobem změnil přílohu č. 1 – Organizační řád fakulty.
Hlasování: 18, 0, 0.
Ad 5) Nákup budovy U Zdravotního ústavu – průběh hlasování per rollam – děkan
Senátoři byli již dříve seznámeni se záměrem nákupu budovy v areálu, v němž by mělo
vzniknout testové centrum, simulační centrum a archiv fakulty. Zamýšlené hlasování per
rollam nebylo uzavřeno, neboť vzniklo mnoho dotazů, které bylo nutné nejprve ještě vyjasnit.
Záměr nákupu budovy byl rovněž projednáván na dnešním zasedání. Byl sdělen postup nutný
pro schválení záměru a nákupu budovy:
Záměr po schválení AS 3. LF UK musí schválit AS UK, Správní rada UK, neboť budovu by
kupovala Univerzita Karlova, která by po schvalovacím procesu předložila záměr na MŠMT.
Byla specifikována rovněž přepokládaná cena nákupu a uvažovaná cena na vnitřní
rekonstrukci. Ing. Mužíková uvedla, že fakulta nákup pouze iniciuje, realizovat a platit bude
Univerzita Karlova.
Senátoři Štefela a Polách žádají, aby jim byl projekt dopracovaný včetně návrhů na
využití před předložením na RUK poskytnut.
Po diskuzi a delší rozpravě (Štefela, Polách, Pavelka, doc. Dlouhý, Ing. Mužíková, děkan)
přijali senátoři usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí se záměrem nákupu budovy U Zdravotního ústavu č.p. 2261/4
s jeho příslušenstvím a pozemky parc. č. 3980, 3082, 3083/10 a 3091/1 v k.ú. Vinohrady,
obec Praha, okres Hlavní město Praha dle LV č. 2446.
Hlasování: 18, 0, 2.
Ad 6) Návrh na zrušení Řádu přijímacího řízení 3. LF UK v Praze – MUDr. Marx
Materiál dostali všichni senátoři e-mailem s časovým předstihem. MUDr. Marx seznámil
přítomné s důvody, které vedou k záměru zrušení (nevyhovující co do formulací), vysvětlil,
v čem je řád nevyhovující a ve své podstatě zbytečný, fakulta se bude řídit Řádem Karlovy
Univerzity v Praze.
Diskuze k přednesenému nebyla.
Usnesení:
AS 3. LF UK v Praze v souladu s čl. 10, odst.1, písm. b) Statutu fakulty ruší Řád
přijímacího řízení 3. LF UK v Praze (příloha č. 2 Statutu fakulty).
Hlasování: 18, 0, 0.

Ad 7) Podmínky přijímacího řízení 2016/2017 – výsledek hlasování per rollam –
MUDr. Marx
Materiál byl rozeslán senátorům k posouzení a připomínkám. Na základě doporučení Kolegia
děkana a schválení děkanem by do 2. kola k ústnímu pohovoru mělo být pozváno 400
uchazečů (na rozdíl stávajícího počtu 300). Žádné jiné zásadní změny materiál neobsahuje.
O návrhu hlasování usnesení ve znění
„AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu fakulty souhlasí s předloženým
návrhem podmínek pro přijetí ke studiu na fakultu v akademickém roce 2016/2017.
Hlasování: 26, 0, 6.
Ad 8) Evaluace výuky za zimní a letní semestr - MUDr. Marx
V souladu s Řádem pro hodnocení výuky studenty UK (verze 2014) a přiměřeně dle Příkazu
děkana č. 10/2005 proběhla v akademickém roce 2014/2015 evaluace výhradně elektronicky
prostřednictvím aplikace Výuka. Výhodou tohoto nástroje je možnost hodnotit jednotlivé
výukové jednotky i učitele bezprostředně po dané jednotce. Nevýhodou se ukázala snížená
návratnost hodnocení zejména ve vyšších ročnících magisterského studia a v bakalářských
oborech. Návratnost jednotlivých jednotek byla uvedena v zaslaném materiálu.
Studenti uváděli časové kolize, nedostatečnou znalost angličtiny u některých vyučujících,
požadavky některých testů, výuku a zkoušení obecné patologie a patofyziologie, prostory na
Neurologické klinice.
Evaluace byly předány jednotlivým přednostům, byly přiznány mimořádné odměny
v případech kladného hodnocení. Hodnocení řeší přednosta a proděkan pro studium a výuku.
Do konce listopadu 2015 budou studenty mapovány příčiny, proč je návratnost dotazníků tak
nízká.
U bakalářských oborů bude koordinovat senátorka PhDr. Svobodová.
Diskuze k předloženému nebyla.
Závěr:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu fakulty bere na vědomí
informaci o hodnocení výuky studenty na 3. LF UK v Praze za akademický rok
2014/2015 a doporučuje její zveřejnění na intranetu 3. LF UK obvyklým způsobem.
Hlasování: 18, 0, 0,
Ad 9) Výroční zpráva TRIMEDu za rok 2014 – M. Pavelka
Výroční zpráva byla předložena na minulé jednání AS 3. LF UK dne 9. června 2015, na němž
se ale nesešlo dostatečné množství senátorů.
Na dnešním jednání představil senátor Pavelka aktivity studentů za uplynulé období. Všichni
senátoři dostali podrobnou zprávu e-mailem.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal předloženou výroční zprávu o činnosti studentské organizace
TRIMED na vědomí.
Ad 10) Výsledek hlasování per rollam – rozhodování v obecných záležitostech za
Akademický senát 3. LF UK v době prázdnin – Mgr. Vácha
Metodou per rollam bylo před prázdninami uskutečněno hlasování o kompetenci
předsednictva AS 3. LF UK k rozhodování během letních měsíců.
Usnesení:

AS 3. LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin rozhodovalo
obecných záležitostech za Akademický senát 3. LF UK.
Výsledek hlasování per rollam: 28, 0, 4.
Různé – Změny ve složení AS z důvodu ukončení studia – Mgr. Vácha
-- Z důvodu ukončení studia přestala být členkou Zuzana Marvanová. Na její místo
nastupuje 13. 10. 2015 Adéla Mašková, neboť Robert Vogel se členství v Akademickém
senátu vzdal.
- Veronika Hrušovská podala 12. 10. 2015 písemně rezignaci. Na její místo nastoupil ke dni
13. 10. 2015 Jakub Rezner.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 10. listopadu 2015 od 14,30 hodin v sále
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátě.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Zapsala: Ing. Sádecká
Korigovali:
Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela

Č.j. 7/8 – 176 /2013 (2015) AS 3. LF UK
Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 17, které se konalo dne 10. listopadu 2015 v konferenčním
sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Program:
1.
Zahájení,
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu ze dne 13. října 2015
4.
Informace děkana
5.
Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do akreditovaných
doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou
studia čtyři roky na 3. LF UK
6.
Setkání zástupců lékařských fakult v Plzni 30. – 31. října – Jakub Štefela, Marek
Vácha
Různé

Změny ve složení Studentské komory AS 3. LF UK – Marek Vácha
Pozvánka na Mikulášskou párty - TRIMED

Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení

Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.
Přítomno bylo 20 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání emailem. Představil nového senátora Ivo Barabáše, který nahradil MUDr. Moniku Větrovskou,
která ukončila PG studia.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: MUDr. Rambousková, MUDr. Patzelt
Závěr:
Program dnešního jednání byl schválen tichým souhlasem.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. října 2015
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 13. října 2015. Ke znění zápisů nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 13. října byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
1. elektronické indexy, počty žáků na jednoho učitele zejména u lůžka, požadavky na
počty učitelů a finanční prostředky, elektronizace fakulty a ne pouze vyjmutí
elektronických indexů,
2. domluva s ředitelkou FNKV: jednání o pozemku s tím, že ředitelka SZÚ je ochotná
jednat o výstavbě budovy na pozemku SZÚ, který by nám pozemek prodal. Bylo by
ale lepší, aby anatomie a patologie zůstala v areálu FBKV, v SZÚ by byly jiné
programy jim bližší.
3. k 1.listopadu byli jmenováni profesory doc. MUDr. Džupa pro chirurgické obory a
doc. MUDr. Mohr pro psychiatrii.
4. Ing. Vránová bude jmenována docentkou – na FBMI Kladno.
5. Janeleho nadace – úspěšný večer – Lucerna . Národní symfonický orchestr a Miro
Žbirka, koncert a celý večer byly příjemné,
6. v nejbližší době proběhne několik VŘ, složitější bylo na kliniku ORL, kdy jsme
doporučili po velkém uvažování průběhu VŘ a po diskuzi na KD MUDr. Chovance,
bude habilitován v příštím měsíci, reference o skvělé výzkumné činnost,
7. Ústav etiky a humanitních studií – tak se bude jmenovat dnešní Ústav etiky, odpovídá
dnešní náplni ústavu,
8. Výuka – zrušení modulu – studenti mají lepší představu o klinické medicíně než ti
v předchozím studijním programu.
Diskuze: nebyla
Závěr: AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
Ad 5) Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do akreditovaných
doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní
délkou studia čtyři roky na 3. LF UK
Prof. Šlamberová seznámila všechny s materiálem, který dostali e-mailem v předstihu.

Diskuze: Polách: jsou regulace počtu studentů, Šlamberová, vedou se diskuze zpřísnění
výběru, počet není regulován.
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) schvaluje podmínky vyhlášení
přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do akreditovaných doktorských
programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studi 4 roky na
3. LF UK.
Hlasování: 21, 0, 0.
Ad 6) Setkání zástupců lékařských fakult v Plzni 30. – 31. října – Jakub Štefela, Marek
Vácha
Štefela a Vácha seznámili s myšlenkami setkání, senát se stává důležitou součástí fakulty,
byly zmiňovány počty studentů v AS, jen dvě lékařské fakulty mají paritní zastoupení
studentů, naše fakulta je jednou z nich.
Proděkani žádné téma nedoplnili.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesené informace na vědomí.
Různé
1. Změny ve složení Studentské komory AS 3. LF UK – Marek Vácha – viz bod 2)
tohoto zápisu.
2. Pozvánka na Mikulášskou párty - TRIMED
Senátor Pavelka pozval přítomné - 7. 12. – Klub Hany Bany – zastávka Vyšehrad, vedle
Kongresového centra.
3. Výsledky neformální ankety mezi studenty – senátor Štefela
- Zrušení indexů
Zjišťování názoru na aktuální témata mezi studenty, odpovídalo asi 50% studentů. Povinnost
rušení papírových indexů, zapisuje se pouze do SISu,, argumenty pro zrušení, odpadla by
zátěž na studijní oddělení, argumenty proti zrušení – zneužití SISu, tradice, v indexu zapsáno
hned po zkoušce.
-

Neplánovat výuku na státní svátky a děkanské dny, aby se nemusela pak bez
náhrady zrušit,
Malý důraz na praktickou výuku,
Není rozdíl mezi seminářích a přednáškou,
Prostory pro studium,
Nedostatečné studijní materiály pro anglické studenty,
Malý počet skříněk,
Fronty v bufetu.

Diskuze: Rosina, Miletín, Polách,

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. prosince 2015 od 14,30 hodin v sále
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátě.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Zapsala: Ing. Sádecká
Korektura:
Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela

Č.j. 7/8 – XXX /2013 (2015) AS 3. LF UK

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 18, které se konalo dne 8. prosince 2015 v konferenčním
sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 10. listopadu 2015
Informace děkana
Hlasování per rollam – prohlášení k 17. listopadu 2015 - Štefela
Prospěchová stipendia – MUDr. Marx
Rozdělení výsledku hospodaření ve výši 1 426 733 Kč a přidělení této částky do
rezervního fondu – Mgr. Vácha
Volba místopředsedy studentské komory AS 3. LF UK

Různé
Adventní výzva
Pozvání na vánoční koncert
Přítomní senátoři a hosté: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Ad 1) Zahájení
Zasedání zahájil předseda Mgr. Vácha přivítáním všech přítomných senátorů a hostů.
Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.

Byla představena nová senátorka Adéla Kucharčíková. Byla zvolena losem (mezi ní a Petrem
Zimolou), nahradí Jakuba Štefelu, který úspěšně ukončil studium.
Ad 2) Schválení programu, určení skrutátorů
Předseda seznámil přítomné s programem, který senátoři dostali na pozvánce k jednání emailem. Současně informoval o nutnosti vyjádřit se dnes k rozdělení výsledku hospodaření ve
výši 1 426 733 Kč a přidělení této částky do rezervního fondu a o rozšíření programu jednání
o volbu místopředsedy Studentské komory AS 3. LF UK.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Jakub Rezner a Doc. MUDr. Toušek.
Závěr:
AS 3. LF UK jednohlasně souhlasí s rozšířením dnešního programu jednání o bod č. 7 „VH
k rozdělení a jeho přidělení do rezervního fondu“ a bod č. 8 „volba místopředsedy
Studentské komory AS 3. LF UK“.

Závěr:
Program dnešního jednání včetně jeho rozšíření o bod č. 7 a č. 8 byl schválen tichým
souhlasem.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 10. listopadu 2015
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 10. listopadu 2015. Ke znění zápisů nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 10. listopadu byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
1. Dne 1. prosince byl uveden prof. Kozákem a ředitelkou FNKV do funkce přednosty ORL
MUDr. Chovanec. Je vypsán konkurz na obsazení přednosty Ústavu patologie,
Radiodiagnostické kliniky, je připraveno vypsání konkurzu na pracovní pozici přednosty
I. interní kliniky a přednosty II. interní kliniky.
2. Konkurz na obsazení pracovní pozice ředitele (ředitelky) FNKV
Výběrová komise měla 32 členů a doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta doc. MUDr.
Roberta Grilla.
3. Ekonomika fakulty – byly vyplaceny odměny za výuku, za vědu a 14. plat zaměstnancům,
poděkování patří všem připravujícím ekonomickou strategii fakulty (tajemnici,
ekonomickému oddělení a dalším).
4. V nové roce je plánováno setkání akademické obce, na jaře 2016 pak výjezdní zasedání .
5. Všichni jsou srdečně zváni na Vánoční koncert 14. 12. 2015.

Diskuze k informacím děkana nebyla.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
Ad 5) Hlasování per rollam – prohlášení k 17. listopadu 2015 – přednesl Mgr. Vácha
Metodou per rollam bylo hlasováno zveřejnění prohlášení k 17. listopadu 2015 na fakultním
webu ve znění:
„Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nesouhlasí se způsobem, jakým
byl státní svátek 17. listopadu využit prezidentem republiky k sebepropagaci a podpoře
politických uskupení, a to v místě, které je již tradičně místem piety a oslavy Mezinárodního
dne studentstva. Fakt, že skupině studentů, včetně zástupců naší fakulty, nebyl v tento
významný den umožněn vstup k památníku na Albertově, je smutným znevážením odkazu
těch, kteří před 76 resp. 26 lety bojovali za naši svobodu. Akademický senát oceňuje aktivitu
studentů uctít památku těchto historických událostí při shromáždění 22. listopadu a věří
v poklidný, slušný a pietní průběh akce.“
Hlasování: 31, 0, 1.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí se zveřejněním znění prohlášení k 17. listopadu 2015 na
fakultních webových stránkách.
Ad 6) Přiznání stipendií za vynikající studijní výsledky – MUDr. Marx
Materiály byly poskytnuty všem senátorům elektronickou poštou. Materiál obsahuje rozpětí a
minimální počet, kterým má být vyplaceno stipendium. Návrh je předložen na základě
výsledků roku 2014 – 2015. Jsou stanoveny průměry u všech ročníků, celkem splňuje 168
studentů. Návrh činí 11 tisíc Kč.
Ve stipendijním fondu je celkem 1 961 700 Kč, zůstane cca 100 tis. Kč po vyplacení stipendií.
AS UK schválil změnu Statutu, zrušil Řád přijímacího řízení na 3. LF UK, pravidla stanoví
univerzitní předpis.
Diskuze: nebyla
Usnesení::
Akademický senát 3. LF UK v souladu s čl. 4, odst. 4 Stipendijního řádu UK souhlasí
s návrhem děkana na výši stipendia za vynikající studijní výsledky za výsledky dosažení
v akademickém roce 2014/2015 ve výši 11 000,- Kč.
Hlasování: 22, 0, 0.
Ad 7) Rozdělení výsledku hospodaření ve výši 1 426 733 Kč a přidělení této částky do
rezervního fondu – Mgr. Vácha
Usnesení:

AS 3. LF UK souhlasí, aby výsledek hospodaření ve výši 1 426 733,- Kč byl ve smyslu
článků 12 – 16 přílohy č. 8 Statutu UK a Opatření rektora č. 47/2015 čl. 2 v plné výši
přidělen do rezervního fondu.
Diskuze: Trnka, Vácha
Hlasování: 22, 0, 0.
Ad 8) Volba studentského místopředsedy
Jakubovi Štefelovi poděkoval předseda Akademického senátu 3. LF UK za práci, poté děkan
za práci v Kolegiu děkana, kde bylo studentský hlas a názory slyšet a kde byly prezentovány
kultivovaným způsobem.
Jakub Štefela poděkoval za možnost pracovat v Akademickém senátu 3. LF UK a v Kolegiu
děkana.
Místo Jakuba Štefely byla zvolena (losem – viz výše) za členku AS 3. LF UK Adéla
Kucharčíková.
Volba studentského místopředsedy
Tříčlenná volební komise byla zvolena ve složení: prof. Mandys – předseda, MUDr. Trnka a
Pavelka, a to následujícím hlasováním: 20, 0, 2.
Volby:
Bylo vydáno 9 volebních lístků. Každý ze senátorů měl na lístek napsat jméno kandidáta.
Odevzdáno bylo 9 volebních lístků, z nichž byl jeden lístek neplatný, neobsahoval žádný hlas.
Výsledek tajné volby:
Martin Pavelka……………… 1 hlas,
Jakub Polách………………… 7 hlasů.
V tajné volbě místopředsedy Studentské komory Akademického senátu 3. LF UK byl
zvolen senátor Jakub Polách, který s volbou vyslovil souhlas a za zvolení a projev
důvěry poděkoval.
Různé
1. Adventní výzva.
2. Blahopřání prof. MUDr. Džupovi (v nepřítomnosti) ke jmenování profesorem.
3. Pavelka: pozvání na vánoční besídku 15. prosince, v 6. patře, posezení a zpěv u klavíru a
vánoční atmosféra.
4.

Děkan informoval senátory o záměru učinit organizační změny spočívající ve
sloučení malých hygienických ústavů do větších celků jejich činností.
Záměr je zatím v počátečním stadiu, přednostové dotčených ústavů byli vyzváni
k návrhům nové struktury.

5. Předseda Mgr. Vácha poděkoval všem senátorům za práci v Akademickém senátu 3. LF
UK a popřál všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 12. ledna 2016 od 14,30 hodin v sále
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátě.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Zapsala: Ing. Sádecká
Korektura:
Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Štefela

