Č.j. 7/8 – XXX /2013 (2016) AS 3. LF UK

Zápis ze zasedání AS 3. LF UK č. 19, které se konalo dne 12. ledna 2016 v konferenčním
sále Radany Königové, děkanát, dveře č. 223, Ruská 87, Praha 10, ve 14, 30 hodin
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2015
Informace děkana
Představení Dlouhodobého záměru fakulty – doc. Dlouhý
Disciplinární komise – Jakub Polách

Různé
Pozvánka na ples - 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.
Závěr:
AS 3. LF UK souhlasí s navrženým programem jednání tichým souhlasem.
Skrutátory dnešního jednání byli zvoleni: Kateřina Šubrtová, Doc. MUDr. Toušek
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2015
- Mgr. Vácha připomenul některé body z jednání z 8. prosince 2015 (přiznání stipendií
za vynikající studijní výsledky, zvolení senátora Polácha místopředsedou studentské
komory , gratulace Štefelovi).
Ke znění zápisů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 8. prosince byl schválen tichým souhlasem.

Ad 4) Informace děkana
- film Pět zrození, natáčení objednal doc. MUDr. Svoboda, který již v té době nebyl ve
funkci přednosty kliniky, a MUDr. Zeman, ředitel FNKV, dopady filmu mohou být
nepříjemné pro kliniku, ale dotýkají se i fakulty. Děkan ocenil reakci přednosty Ústavu
etiky Mgr. Váchy na obsah filmu,
-

hospodaření děkanátu a zdroje na úhradu jednotlivých činností (např. pro Trimed –
ples, setkání studentů apod.), bylo vyplaceno 15 platů, finanční prostředky za výuku a
výzkum,

-

mediální prezentace fakulty – poděkování prof. MUDr. Bankovské a jejímu týmu. Pro
RUK pracuje sčítací firma – fakulta měla cca 300 mediálních vstupů – oproti
předchozím 150 prezentacím,

hodnocení vědy, které zveřejnila UK a Rada vlády pro vědu a MŠMT – fakulta je ze
všech institucí na 22. místě – před ní je z UK MFF – 1., PřF -2., 1. LF UK je na 10.
místě a před ní je ještě FF UK. Nepatrně před námi je LF Olomouc, Ostatní LF jsou za
3. lékařskou fakultou. Např. IKEM je hodnocen až na 48. místě.
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
-

Ad 5) Představení Dlouhodobého záměru fakulty – doc. Dlouhý
Prezentoval pan děkan.
Členy Vědecké rady informoval na zasedání 7. ledna 2016 o skladbě dlouhodobého záměru
fakulty, na němž velkou práci odvedl doc. Dlouhý, poděkování, strategický plán rozvoje UK
je velmi rozsáhlý, složitě se s ním seznamuje a zpracovává do podmínek fakulty. Všichni
senátoři dostali materiál v elektronické podobě.
Děkan seznámil přítomné s tím, jak dlouhodobý záměr fakulty vznikal, jak je členěn a jaké
jsou jeho hlavní cíle a myšlenky.
Hlavní věci a vedlejší věci v dlouhodobém záměru fakulty.
Diskuze: děkan, Polách, Hugo, Havrda, Toušek, Kozák, , Miletín, Mandys
-

-

-

dotaz na uvedená Centra – pro teorii a praxi vzdělávání v lékařských a nelékařských
oborech a centrum pro celoživotní a specializační vzdělávání. Děkan vysvětlil
předpokládanou náplň obou citovaných center,
konkretizovat příliš v dlouhodobém záměru (např. pošty přijímaných studentů do 1.
ročníku apod.) by mohlo svazovat ruce, chce to být v obecnější formulaci, aby byl
umožněn rozvoj,
stavební investiční záměry,
požadavek MUDr. Huga – přednostní přijímání absolventů 3. LF UK do FNKV –
zamítnuto, šlo by o diskriminaci ostatních žadatelů,
gynekologicko - porodnická klinika je 3. LF UK a FNKV, podmínkou pro další rozvoj
fakulty je udělat prostorové a technické podmínky, jinak další rozvoj nebude možný.

Senátoři projevili souhlas s hlasováním o dlouhodobém záměru fakulty, přestože na jeho
studium měli několik dní.
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu se Statutem 3. LF UK čl. 10, odst. 1, bod h) schvaluje
dlouhodobý záměr 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 2016 – 2020 vypracovaný
v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity po projednání ve Vědecké radě 3. LF UK.
Hlasování: 22, 0, 0.

6. Disciplinární komise – Jakub Polách
Předseda AS 3. LF UK sdělil, proč je nutné zvolit z řad studentů nového člena do
Disciplinární komise. Z návrhu pana děkana vzešel jako vhodný kandidát Jakub Polách, o
jehož členství bude studentská komora AS 3. LF UK hlasovat.
Za tímto účelem byla poměrem hlasů 19, 0, 2 zvolena tříčlenná komise ve složení:
prof. MUDr. Mandys – předseda, MUDr. Jana Dáňová a Martin Pavelka – členové.
Bylo rozdáno 11 volebních lístků (volila studentská komora), na lístek měli senátoři napsat
ano či ne, tj. vyjádřit souhlas či nesouhlas s navrženým kandidátem, případně odevzdat lístek
neplatný.
Předseda komise prof. MUDr. Mandys seznámil přítomné s výsledkem volby:
odevzdáno 11 lístků, 10 kladných , 0 záporných, 1 hlas byl neplatný.
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) schvaluje návrh děkana na jmenování
Jakuba Polácha členem disciplinární komise fakulty s platností od 12. 1. 2016.
Různé
1. Polách – pozvánka na bowling
2. Pozvánka na ples – Trimed - 4. března od 19,00 hodin
3. Fotografování – tablo

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. března 2016 od 14,30 hodin v sále
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.

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

Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, J. Polách
15. 1. 2016

Zápis z 20. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 8. března 2016 ve
14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátě, č. dveří
223
Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení,
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 8. prosince 2015
4. Informace děkana
5. Informace o přijímacím řízení na rok 2016/2017 – MUDr. Marx
6. Návrh změny pravidel pro organizaci studia (Listinný výkaz o studiu) – MUDr. Marx
Různé
Informace o 2. LF UK – Jakub Polách
Pozvání na bowling 15. března – Jakub Polách
Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.
Přítomno bylo 20 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu
Na počátku jednání byl vznesen požadavek na doplnění dnešního programu o bod
č. 7) – „Vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují na
lékařských nebo zdravotnických školách“ – MUDr. Marx,
a o bod č. 8 „ Prodloužení funkčního období stávajících členů Disciplinární komise“ Mgr. Vácha,
a o přesunutí bodu č. 6 „Pravidla pro organizaci studia“ - dr. Marx – k projednání na
příštím zasedání.
Určení skrutátorů - Pavelka, PhDr. Svobodová
Usnesení:
Všechny navrhované změny programu dnešního jednání byly schváleny tichým
souhlasem. AS 3. LF UK souhlasí s rozšířením navrhovaného programu o body č. 7) a č. 8 a
o přesunutí bodu č. 6 na příští jednání AS 3. LF UK.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. ledna 2016
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 12. ledna 2016. Ke znění zápisů nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 12. ledna 2016 byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
1. změna v kompetenci děkana – Prvouky se budou měnit na progresy, trochu jiná forma,
metoda institucionálního financování podle RIV bodů a dalších kriterií stanovených
vládou. Na režii fakulty se bude dávat 20% namísto předchozích 25%.
2. na přelomu března a dubna bude svolána akademická obec,
3. omlazení profesorského sboru – také v důsledku změn ve vedení nemocnice – do míst
přednostů byli uvedeni z výběrových řízení mladí přednostové, průměrný věk 46 let
(doc. MUDr. Sukop, MUDr. Zajíček, prof. MUDr. Šlamberová, Doc. MUDr. Duška,
Doc. MUDr. Chovanec). Další konkurzy – na I. Interní klinice – prof. MUDr. Rychlík,
na II. Interní klinice prof. MUDr. Kršek, na Klinice rehabilitačního lékařství prof.
MUDr. Grunerová Lippertová),
4. fakulta se bude muset orientovat do střední velikosti zejména kvůli výzkumu. Již
pracují společné laboratoře se SZÚ, s FNKV a SZÚ a výhledově ke snaha zajistit
spolupráci i se SÚKL. Po diskuzi v KD - jednou až dvakrát za semestr se sejde širší
KD (vedoucí kateder, vedoucí center výzkumu, ředitelé SZU a FNKV, případně další
pracovníci) – programem jednání bude zejména řešení strategických otázek v rámci
areálu,
5. na příští jednání AS 3. LF UK předloží děkan informativní dokument – jednání na
úrovni přednostů ústavů – snaha udělat z 5 malých ústavů pouze organizačně tři:
Ústav epidemiologie by se rozšířil, Ústav výživy a obecné hygieny – zastřešil by i
Ústav tělovýchovného lékařství a Ústav hygieny – vše má blízko k Ústavu výživy.
Třetí jednotkou – oddělené lékařské psychologie + Ústav zdraví dětí a mládeže –
sloučení do jednoho Ústavu lékařské psychologie,
6. na setkání Akademické obci bud děkan informovat, jak je plněn volební program, co
se realizovalo a co ne,
7. v hodnocení lékařských fakult časopisu Týden – 3. LF UK je hodnocena na 2. místě.
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
Ad 5) Informace o přijímacím řízení na rok 2016/2017 – MUDr. Marx
Marx předložil tabulku a provedl krátké srovnání s 2. LF UK. Stoupá zájem studentů zejména
u fyzioterapie (nárůst o 30%), pokles je u oboru všeobecná sestra, mírný pokles je u veřejného
zdravotnictví v kombinované formě.
Přijímací zkoušky v letošním roce se nebudou konat v Paláci kultury, písemné zkoušky se
budou konat v prostorách Právnické fakulty, Filosofické fakulty a 3. LF UK.
Diskuze: nebyla

Závěr:
AS 3. LF UK vzal informaci o přijímacím řízení na rok 2016/2017 na vědomí.
Ad 6) Návrh změny pravidel pro organizaci studia (Listinný výkaz o studiu) – MUDr.
Marx
Bylo přesunuto na příští jednání, materiály k jednání byly již senátorům poskytnuty.

Ad 7) Vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují na
lékařských nebo zdravotnických školách – MUDr. Marx
Materiál byl senátorům poskytnut v elektronické podobě před jednáním.
Diskuze : Pavelka, Marx, Šubrtová,, Andronicus, Polách,Barabáš, děkan, Patzelt, Vácha
Upravený bod 2.3. materiálu – netýká se studentů, kteří absolvovali výuku v anglickém
jazyce.
Usnesení:
AS 3. LF UK v Praze v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách v platném znění, v souladu s čl. 3, odst. 6 Přílohy č. 5 Statutu UK v Praze – Řádu
přijímacího řízení a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e Statutu 3. LF UK schvaluje návrh
děkana fakulty na vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují
na lékařských nebo zdravotnických školách.
Hlasování: 20, 0, 2.
Ad 8) Prodloužení funkčního období stávajících členů Disciplinární komise
Děkan fakulty může po schválení Akademickým senátem fakulty jmenovat členy
Disciplinární komise maximálně na dvouleté období. Toto období v těchto dnech bude
končit.
Stávající složení Disciplinární komise:
MUDr. David Marx, Ph.D., předseda,
Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
James Andronicus
Jakub Polách
Jakub Švec
všichni s právem hlasovacím,
JUDr. Petr Šustek – s hlasem poradním.
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. LF UK souhlasí se stávajícím
složením Disciplinární komise a s prodloužením činnosti všech jejích členů do konce
funkčního období tohoto Akademického senátu 3. LF UK.
Hlasování: 21, 0, 1.

Různé :
1. Informace o požadavku 2. LF UK – Jakub Polách - informace z Akademického senátu
UK - požadavek 2. LF UK na změnu názvu na „Lékařská fakulta Motol“,
Diskuze:
Marx, prezentace fakulty do zahraničí, děkan – vedení fakulty to odmítlo, Polách
2. Pozvání na bowling 15. března – Jakub Polách
3. Organizace studia – elektronická evidence zkoušek a zápočtů, zrušení papírových indexů
- senátoři obdrželi písemné podklady pro jednání na příštím zasedání AS 3. LF UK, do konce
března zaslat připomínky na adresu MUDr. Marxe.. K problematice lze svolat seminář za
účelem diskuze a vysvětlování jednotlivých připomínek, aby jednání na zasedání AS 3. LF
UK již bylo zcela konkrétní.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 12. dubna 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. Polách

Č.j. 203/2013-2016 3. LF UK
Zápis z 21. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 12. dubna 2016 ve 14,30 hodin
v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátě, č. dveří 223
Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina
Program původní:
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 8. března 2016
4. Informace děkana
5. Informace o vzniku centra onkologického výzkumu – prof. Kozák
6. Novela Pravidel pro organizaci studia – dr. Marx
Různé
Zasedání Akademické obce a výjezdní zasedání fakulty
Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.
Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu
Před jednáním byl vznesen požadavek na doplnění a úpravu oznámeného programu jednání, a
to následovně:
- jako bod č. 5) zařadit návrh na jmenování doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D. členem
Vědecké rady 3. LF UK – prof. Anděl,
- jako bod č. 6) zařadit návrh na jmenování prof. MUDr. Michala Krška, CSc., členem
Vědecké rady 3. LF UK – prof. Anděl,
- jako bod č. 7) informace o vzniku centra onkologického výzkumu – prof. Kozák,
- jako bod č. 8) zařadit Rozvoj vědy a změna struktury fakulty – prof. Anděl,
- jako bod č. 9) zařadit informaci děkana o záměru zřízení Komise pro rozvoj vědy a
změnu struktury fakulty – prof. Anděl,
- jako bod č. 10) zařadit Odlišné podmínky pro přijetí pro studenty, kteří studují na
lékařských nebo zdravotnických fakultách – MUDr. Marx,
- jako bod č. 11) zařadit bod Novela pravidel pro organizaci studia – MUDr. Marx.
Určení skrutátorů - Adéla Kucharčíková, dr. Trnka
Závěr:
AS 3. LF UK schválil změny a doplnění programu dnešního jednání tichým souhlasem
bez připomínek.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 8. března 2016
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 8. března 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr: Zápis ze dne 8. března 2016 byl schválen tichým souhlasem.

Ad 4) Informace děkana
- oslavy 668 výročí založení Univerzity Karlovy,
- obsazení pozic přednostů klinik: ARO (doc. MUDr. František Duška, Ph.D.), I. interní
kliniky (prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.), II. interní kliniky (prof. MUDr. Michal
Kršek, CSc.) - všichni byli již uvedeni do funkce. S výhledem do konce kalendářního
roku se rýsuje možnost kvalitního obsazení pozic přednosty Radiodiagnostické kliniky
a přednosty Ústavu patologie,
- udělení ocenění – prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. obdržel z rukou rektora UK
cenu Bedřicha Hrozného za rozvoj spolupráce mezi lékařskými obory při výzkumu
nových léčebných postupů (spoluředitel se svým bratrem Jiřím Widimským),
- uskutečnil se další ročník běhu „Running with those that can´t , prof. MUDr. Kozák se
aktivně zapojil v běhu se studenty a dětmi na vozíku, děkan předával ceny,
poděkování všem zúčastněným včetně PhDr. Svobodové,
- s Ing. Sosnovcovou, ředitelkou SZÚ, je předběžně dojednán pronájem nebo prodej
pozemku na stavbu centra pro neinfekční epidemiologii, vytipovány jsou pozemky
dva, s FNKV bude řešena doprava v klidu – parkování,
- společná snaha děkana a ředitele FNKV doc. MUDr. Grilla realizovat program pro
nejschopnější studenty se snahou udržet je ve FNKV a na fakultě.
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
Ad 5) Návrh na jmenování doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D. členem Vědecké rady 3.
LF UK – prof. Anděl
Senátoři obdrželi curriculum vitae doc. MUDr. Grilla.
O návrhu děkana bylo hlasováno tajným hlasováním. Předsedou komise byl zvolen MUDr.
Havrda, dalšími členy MUDr. Trnka a student Kolibík.
Hlasování: 22, 0, 1.
Senátoři byli seznámeni se způsobem volby.
Bylo rozdáno 23 volebních lístků, 23 hlasovacích lístků bylo odevzdáno, 22 lístků bylo
kladných.
Schváleno, potvrzeno, podepsáno
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. lékařské fakulty UK s
členstvím ředitele FNKV doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D., MBA ve Vědecké radě 3.
lékařské fakulty UK.
Ad 6) Návrh na jmenování prof. MUDr. Michala Krška, CSc. členem Vědecké rady 3.
LF UK – prof. Anděl
Senátoři obdrželi curriculum vitae prof. MUDr. Krška.
O návrhu děkana bylo hlasováno tajným hlasováním. Předsedou komise byl zvolen MUDr.
Havrda, dalšími členy MUDr. Trnka a student Kolibík.
Hlasování: 22, 0, 1.
Senátoři byli seznámeni se způsobem volby.
Bylo rozdáno 23 volebních lístků, 23 hlasovacích lístků bylo odevzdáno, 22 lístků bylo
kladných.
Schváleno, potvrzeno, podepsáno.

Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. lékařské fakulty UK s
členstvím přednosty II. interní kliniky prof. MUDr. Michala Krška, CSc. ve Vědecké
radě 3. lékařské fakulty UK.
Ad 7) Informace o vzniku centra onkologického výzkumu – prof. Kozák
Byla ustanoveno Centrum onkologického výzkumu (COV). Jde o funkční jednotku, která má
za úkol koordinovat onkologický výzkum na 3. LF UK. Do COV jsou inkorporované týmy,
které na klinických a laboratorních pracovištích řeší některé téma onkologického výzkumu.
Mimo jiné jde o společný postup při podávání žádostí o grant a žádostí o finanční prostředky
institucionální nebo z tzv. operačních programů. V čele COV bude koordinátor a vědecká
rada, koordinátor bude mít mimo jiné právo být členem komisí při výběrových řízeních na
vedoucí pozice příslušných pracovišť.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informaci o vzniku Centra onkologického výzkumu na vědomí.
Ad 8) Rozvoj vědy a změna struktury fakulty – prof. Anděl
V oblasti vědy a výzkumu zaznamenala fakulta velký krok vpřed, před lety byla celá oblast
v zárodku, nebylo tu nic. Podobně jako onkologické centrum by mělo být organizováno i
traumatologické centrum, některé obory budou vyžadovat jiný přístup (imunologie, genetika
apod.).
Věda se musí stěhovat do pracovních skupin a laboratoří, rozvoj je nezbytný, výhledově by
dnešní ústavy měly mít výukovou povinnost, změnily by se na katedry, místy vědy by byla
centra jako statutární jednotky.
Rovněž by měl být větší přehled každého zaměstnance, na kolik % je zaměstnán na ústavu a
na kolik v centru. Jde o odvážný krok, který by mnoho věcí objasnil a zprůhlednil.
Je nutné budovat společné laboratoře a pracoviště s jinými fakultami v různých oborech
výzkumu.
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informaci o rozvoji vědy a změně struktury fakulty na vědomí.
Ad 9) Záměr zřízení Komise pro rozvoj vědy a změnu struktury fakulty – prof. Anděl,
Děkan seznámil senátory s představami a požadavky na činnost komise, předběžně navrhl 4
členy Akademického senátu 3. LF UK, kteří by podle něho mohli pomoci realizovat
uvažované strukturální změny (konkrétně MUDr. Trnku, prof. MUDr. Mandyse, doc. MUDr.
Nováka a MUDr. Bernáškovou), komisi by doplnili vybraní kandidáti z Vědecké rady 3.
lékařské fakulty.
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informaci o vzniku Komise pro rozvoj vědy a změnu struktury
fakulty na vědomí.
Ad 10) Odlišné podmínky pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo
zdravotnických fakultách – MUDr. Marx,

Materiál byl odsouhlasen na jednání Akademického senátu dne 8. března 2016, poté
předložen na RUK Legislativní komisi. MUDr. Marx seznámil přítomné se změnami, které
požaduje RUK a které tak byly do původního dokumentu zapracovány, takto pozměněný
materiál je tedy opakovaně předkládán k vyjádření.
Diskuze:
Usnesení:
AS 3. LF UK v Praze v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách v platném znění, v souladu s čl. 3, odst. 6 Přílohy č. 5 Statutu UK v Praze – Řádu
přijímacího řízení a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e Statutu 3. LF UK schvaluje návrh
děkana fakulty na vyhlášení odlišných podmínek pro přijetí pro studenty, kteří studují
na lékařských nebo zdravotnických školách.
Hlasování: 20, 0, 2.

Ad 11) Novela pravidel pro organizaci studia – MUDr. Marx.
Materiál byl rozeslán senátorům před měsícem a senátoři měli do 31. 3. 2016 materiál
připomínkovat. Do uvedeného termínu nebyla doručena žádná připomínka, připomínkování
bylo ještě opakovaně požadováno dne 31. 3. 2016, rovněž nebyly doručeny žádné
připomínky. Připomínky administrativního aparátu RUK byly zapracovány.
Diskuze: Mandys, děkan, Trnka, Havrda, Votava, Marx, Bernášková, Kolibík
Senátoři diskutovali o potřebě sjednotit články a odstavce v materiálu, o postavení SISu a
papírového indexu, kdo je odpovědný za bezpečnost SISu, aby nedošlo ke ztrátě
zaznamenaných údajů, kdo je oprávněn zapisovat výsledky do SISu atd.
Usnesení:
AS 3. LF UK v Praze
1) v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 1, písm. B) Statutu 3. LF UK schvaluje návrh
děkana fakulty na změnu Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK,
2) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty zaslali schválený návrh
Pravidel pro organizaci studia AS UK k projednání a schválení.
Hlasování: 23, 0, 0.
Různé
- děkan fakulty s předsedou Akademického senátu 3. LF UK svolávají zasedání
Akademické obce fakulty – 28. dubna od 16,00 hodin – děkan,
- výjezdní zasedání se uskuteční od 20. – 21. 5. 2016 , o místě konání je jednáno, bude
včas oznámeno – děkan,
- sraz na Parníku se uskuteční dne 3. května 2016 od 19,00 hodin, tématem je ovoce a
zelenina – Pavelka,
- dopis Evy Fürstové z 2. LF UK, místopředsedkyně AS 2. LF UK, projevila zájem
účastnit se zasedání AS 3. LF UK, její snahou je informovat a objasnit senátorům
3. LF UK důvody vedoucí 2. LF UK k přejmenování na Lékařskou fakultu Motol.
Diskuze: Marx, Rosina, Havrda, Fontana, děkan, Pavelka, Miletín, Patzelt, Šlamberová
Diskutováno bylo stanovisko UK k požadavku 2. LF UK, dopady na 3. LF UK v případě
odsouhlasení požadavku, návrhy na změnu pojmenování 3. LF UK v případě odsouhlasení
změny u 2. LF UK, prezentace názvu fakulty v zahraničí, enormní snaha 2. LF UK o podporu
požadované změny (návštěva děkana 2. LF UK u děkana prof. Anděla, stávající snaha AS 2.
LF UK). MUDr. Fontana informoval o stanovisku UK, kdy materiál byl předběžně hlasován
v AS UK, přičemž hlasování dopadlo pro 2. LF UK kladně. Požadavkem 2. LF UK o změnu
se bude znovu zabývat AS UK v červnu 2016.

Závěr
AS 3. LF UK vzal informace uvedené v oddíle „Různé“ na vědomí.
Eva Fürstová z 2. LF UK, místopředsedkyně AS 2. LF UK, bude pozvána na zasedání
senátu 3. LF UK 3. května.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 3. května 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

Korektura:
Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, Polách
Zapsala:
Ing. Sádecká, tajemník AS 3. LF UK

Č.j.
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Zápis z 22. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 3. května 2016 ve 14,30 hodin
v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223
Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina
Program původní:
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 12. dubna 2016
4. Informace děkana
5. Hospodaření fakulty v roce 2015 – Ing. Mužíková
6. Zpráva nezávislého auditora pro Univerzitu Karlovu o ověření vnitropodnikové
Rozvahy a výkazu zisku a ztrát – Ing. Mužíková
7. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016 – Ing. Mužíková
8. Cena Margaret Bertrand za rok 2015 – MUDr. Rambousková
9. Lékařská fakulta Motol – pozvaný host: místopředsedkyně AS 2. LF UK Eva Fürstová
Různé
Efektivita povinných seminářů – výsledek ankety provedené v 5. ročníku – J. Andronicus
Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přivítal hosty, zástupce 2. LF UK studenty Evu
Fürstovou, místopředsedkyni AS 2. LF UK, a studenta Drahoslava Kolečníka, kteří přišli
senátorům 3. LF UK vysvětlit důvody, které je vedou k snaze přejmenovat 2. LF UK na
Lékařskou fakultu Motol.
Přítomno bylo 22 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu
Na začátku jednání sdělil senátorům Mgr. Vácha nutnost zařadit do programu dnešního jednání
volbu na doplnění Vědecké rady 3. LF UK o dva externí členy, a to z důvodu zajištění
požadované proporce složení Vědecké rady 3. LF UK.
Diskuze k doplnění programu jednání nebyla.:
Závěr:
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání rozšířený o požadované dva body
související s doplněním členů Vědecké rady 3. LF UK tichým souhlasem bez
připomínek.
Určení skrutátorů - Kateřina Kosová, doc. MUDr. Toušek.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 12. dubna 2016
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 12. dubna 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 12. dubna 2016 byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
- nutnost doplnění Vědeckou radu, nebylo by vyvážené kvórum, prof. Widimský
upozornil na tuto skutečnost, byli vytipováni dva kvalitní kandidáti, kteří nabídku
přijali:
- doc.. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy
univerzity v Brně, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky
doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc., přednosta Neurologické kliniky Nemocnice
Pardubického kraje,- požadavek 2. LF UK na změnu názvu, možné komplikace pro
3. LF UK, bylo by nutné řešit,
nákup budovy od MČ Praha 10, zatím není starosta, rektor souhlasil s myšlenkou
vybudování pracovišť, která jiné fakulty nemají, nastínil předběžný návrh na
využití budovy, případně pronajatých prostor, případná spolupráce se SZÚ (pronájem),
Diskuze k informacím děkana.
Závěr: AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
Ad 5) Hospodaření fakulty v roce 2015 – Ing. Mužíková
Senátoři a senátorky dostali k dispozici s časovým předstihem zprávu o hospodaření s plněním
jednotlivých položek. Členové senátu či Ekonomické komise AS 3. LF UK měli možnost
v případě nejasností konzultovat materiál či jednotlivé položky s tajemnicí fakulty. Senátoři
neměli k předloženému materiálu dotazy a nepožadovali vysvětlení.
Na některé položky tajemníce fakulty sama upozornila a vysvětlila jejich vývoj. Vysvětlila
výdaje – opravy a rekonstrukce a zejména spoluúčast na opravě CT, investice na novou učebnu
v 5. patře.
Fakulta hospodaří vyrovnaně, nemá dluhy navenek, ani vnitřní dluh.
Diskuze k předloženému návrhu nebyla, MUDr. Havrda poděkoval tajemnici fakulty za pro
všechny senátory velmi srozumitelný materiál.
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, bod d) Statutu 3. lékařské fakulty schvaluje
předloženou zprávu o hospodaření za rok 2015 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ: 22, 0, 0.
Ad 6) Zpráva nezávislého auditora pro Univerzitu Karlovu o ověření vnitropodnikové
rozvahy a výkazu zisku a ztrát – Ing. Mužíková
Zprávu dostali všichni senátoři a senátorky elektronickou poštou s dostatečným předstihem.

Diskuze: Havrda poděkoval za dobře a vysvětlitelně zpracovanou zprávu.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal předloženou Zprávu nezávislého auditora pro Univerzitu Karlovu o
ověření vnitropodnikové rozvahy a výkazu zisku a ztrát na vědomí.
Ad 7) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016 – Ing. Mužíková
Všechny senátorky a senátoři včetně členů Ekonomická komise AS 3. LF UK, dostali návrh
rozpočtu na rok 2016 předem elektronickou poštou. K návrhu nevznesli dotazy ani připomínky,
konzultace navrhla Ing. Mužíková.
Rok 2016 by měl být rozpočet ještě lepší než 2015, peníze na PRVOUK jsou ještě vyšší, vyšší
výnosy od samoplátců by měly být, předpoklady jsou dobré.
Diskuze: Pavelka, Havrda, děkan vysvětlil spoluúčast s FNKV – hlavně na vědecké projekty,
orientováno zejména na klinický výzkum.
Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. c) Statutu 3. lékařské fakulty souhlasí
s předloženým návrhem rozpočtu fakulty na rok 2016 bez výhrad.
HLASOVÁNÍ: 23, 0, 0.
Ad 8) Cena Margaret Bertrand za rok 2015 – MUDr. Rambousková
MUDr. Rambousková seznámila přítomné se jmény dvou studentů 6. ročníku nominovaných
na udělení ceny – Petra Vojtěcha a Rejthaha Jiřího. Studenti prezentovali své aktivity, přehledy
a životopisy obou studentů dostali senátorky a senátoři s předstihem e-mailem.
Oba studenti se prezentovali zejména činnosti mimo fakultu, kterými podle jejich názoru
fakultu reprezentují.
Po prezentacích následovalo tajné hlasování o určení vítěze Ceny Margaret Bertrand
Pro tajné hlasování o vítězi cen byl zvolena komise ve složení:
Prof. MUDr. Rosina, předseda komise, MUDr. Havrda Jakub Rezner, členové komise.
S výsledkem tajného hlasování seznámil senátory a hosty předseda komise prof. MUDr.
Rosina.
Bylo rozdáno 23 hlasovacích lístků,
Vráceno 22 hlasovacích lístků, student, student Petr získal 5 hlasů, student Rejtar získal 14
hlasů, 3 hlasy byly neplatné.
Závěr: Cenu Margaret Bertrand získal za rok 2015 student Jiří Rejtar,
2. místo Petr Vojtěch.
Předseda senátu Mgr. Vácha poblahopřál oběma kandidátům na cenu a poděkoval jim za
prezentace jejich aktivit.
Ad 9) Volba Doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele Institutu biostatistiky a analýz
Masarykovy univerzity v Brně,
a doc. MUDr. Eduarda Ehlera, CSc., přednosty Neurologické kliniky Nemocnice
Pardubického kraje,

Byla proveden tajná volba. Komise pracovala ve složení: prof. MUDr. Rosina, odsedá,
MUDr. Havrda, senátor Jakub Rezner.
Bylo rozdáno v obou případech 20 hlasovacích lístků. Vráceny byly do urny všechny
hlasovací lístky.
Doc. MUDr. Ehler, 19 hlasů pro, 1 hlas neplatný.
Doc. RNDr. Dušek 20 hlasů pro.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s členstvím doc. RNDr. Duška a Doc. MUDr. Ehlera ve Vědecké
radě 3. LF UK.
Ad 10) Lékařská fakulta Motol – pozvaný host: místopředsedkyně AS 2. LF UK Eva
Fürstová a senátor Drahoslav Kolečník:
V bohaté diskuzi, které se zúčastnili senátoři a hosté Havrda: Vácha, Marx, Pavelka, Džupa,
děkan, Arenberger, Toušek, Pavelka, Šlamberová, Mandys, Rosina,
byla zejména diskutována historie vzniku názvů tří lékařských fakult v Praze, který se kdysi
nerodila snadno, předčasné předložení návrhu do AS UK bez dřívější diskuze s ostatními LF
v Praze, ale i např. skutečnost, že Motolů v republice je více, název fakulty může být zavádějící,
ale zejména nefér jednání 2. LF UK vůči ostatním fakultám v Praze bez ohledu na možný dopad
změn názvu jejich fakulty na ostatní fakulty v Praze.

Různé
1. Efektivita povinných seminářů – výsledek ankety provedené v 5. ročníku –
J. Andronicus
Senátor Adronicus informoval členy senátu o výsledku ankety, kterou provedl mezi studenty
5. ročníku. Návratnost dotazníku byla 84%.
Z prezentace bylo patrné, že studenti preferují učení z učebních textů a neúčast na seminářích.
Jde jim o složení zkoušek nejlépe naučením se pouze z vypracovaných otázek.
Diskuze: Havrda, Andronicus, Mandys, děkan, Džupa. Pavelka
V diskuzi bylo poukazováno na skutečnost, že interaktivní semináře dají studentům mnohem
více, všechno se nedá naučit pouze na dálku z knih, ale studenti by museli být aktivní a znalí
problematiky vyučované na seminářích, měli by být nejen připraveni, ale i aktivní. Jejich
připravenost na semináře je nedostatečná.
2. Pavelka – Trimed - poděkování všem za spolupráci při odchodu z funkce předsedy
Trimedu. K poděkování se připojil i předseda Mgr. Vácha.
3. Prof. Džupa – dne 3. 6. 2016 se bude projednávat návrh 2. LF UK na změnu názvu
fakulty v AS UK. Prof. Džupa bude jako zástupce fakulty v AS UK prezentovat veřejně
názor Akademického senátu 3. LF UK k tomuto požadavku 2. LF UK.
4. Děkan – výjezdní zasedání ve dnech 20. a 21. 5. 2016 – diskutovat bude zejména návrh
na pojetí výukové a vědecké činnosti fakulty, který bude následně předložen senátorům fakulty.

Dále návrh na prostorové sjednocení některých oblastí fakulty v budově, kde jsou velké
rezervy, bude spojeno s rozsáhlým stěhováním, výhledově během letních měsíců, možná ale až
příští rok. Jednotlivé úseky fakulty by uvažovanou změnou získaly jednu místnost navíc a
vznikla by další výuková místnost pro studenty.
5. prof. MUDr. Šlamberová – pozvala všechny na SVK, která se bude konat na fakultě
dne 10. května,. Prezentovány budou zajímavé přednášky, po prezentaci je naplánován
slavnostní večírek.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. června 2016 od 14,30 hodin v sále Radany
Königové, místnost č. 223 na děkanátu.

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

Korektura:
Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava, Polách
Zapsala:
Ing. Sádecká, tajemník AS 3. LF UK
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Zápis z 23. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 14. června 2016 ve 14,30 hodin
v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223
Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina
Program
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu ze dne 3. června 2016
4. Informace děkana
5. Cena časopisu VESMÍR – Jakub Polách
6. Návrh 2. LF UK na izolovanou změnu názvu fakulty – hlasování per rollam – Marek Vácha
7. Rozhodování v obecných záležitostech za Akademický senát 3. LF UK v době prázdnin –
Marek Vácha
Různé
* přání příjemného prožití prázdninových měsíců – Marek Vácha
Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.
Přítomno bylo 19 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu
K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly
vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění.
Závěr:
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek.
Určení skrutátorů
Skrutátory byli určeni MUDr. Trnka a Adéla Kucharčíková.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 3. května 2016
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 3. května 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 3. května 2016 byl schválen tichým souhlasem.

Ad 4) Informace děkana
* absolutně rekordní počet zájemců o studium,
* etická komise začne pracovat od příštího semestru, jako poradní orgán bude ještě rozšířené
KD s ředitelem FNKV, SÚKLu, SZÚ a vedoucí výzkumných center, která by koordinovala
laboratoře na klinikách či ústavech a současně by měla své výzkumné laboratoře,
* účast v excelentních centrech - jde o prestiž a možnost získat finanční prostředky – děkan
ukázal přihlášku do excelentního centra – často více než 100 stran,
* proběhl konkurz na přednostu Radiodiagnostické kliniky, přednostkou bude – doc. MUDr.
Malíková, Ph.D. (z nemocnice Na Homolce),
* do konce školního roku proběhnou konkurzy na přednostu Ústavu patologie a přednostu
Gynekologicko - porodnické kliniky.
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
5. Cena časopisu VESMÍR – Jakub Polách
V důsledku nepřítomnosti senátora Polácha seznámil přítomné se jmény vybraných studentů
splňujících podmínky pro udělení ceny senátor Kolibík.
Jedná se o studenty: Davida Megvineta, Martinu Nemčokovou, Davida Šilhána, Patrika
Štěpánka a Jana Miznera.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí s udělením Ceny časopisu VESMÍR za rok 2015 studentům Davidu
Megvinetovi, Martině Nemčokové, Davidu Šilhánovi, Patriku Štěpánkovi a Janu
Miznerovi.
Hlasování: 21, 0,0.
6. Návrh 2. LF UK na izolovanou změnu názvu fakulty – hlasování per rollam – Marek
Vácha
Senátoři byli vyzváni, aby metodou per rollam vyjádřili svůj názor na text vyjadřující
nesouhlas 3. LF UK s individuální změnou názvu 2. LF UK.
Usnesení, které bylo následně po hlasování zasláno předsedovi Akademického senátu UK
PhDr. Nigrinovi a v kopii JM rektorovi prof. Zimovi, zní:
„Akademický senát 3. LF UK odmítá izolovanou změnu názvu 2. LF UK, která by narušila
stávající systém, názvů lékařských fakult UK, v němž pražské fakulty jsou označeny čísly a
mimopražské fakulty názvy měst, ve kterých sídlí. Stávající systém pojmenování pražských

fakult je výsledkem kolegiálních mezifakultních diskuzí vedených počátkem 90. let minulého
století. Návrh 2. LF UK respektujeme, nechápeme však, proč tato fakulta neiniciovala jednání,
na němž by zástupci ostatních, zejména pražských LF, mohli diskutovat o systémové změně
názvů. Pokud existují vážné důvody pro změnu názvu 2. LF UK, je třeba řešit to jako změnu
systémovou, která se dotýká i ostatních lékařských fakult a UK jako celku. Jsme k této diskuzi
připraveni a trváme na tom, aby proběhla před rozhodováním AS UK.
Usnesení:
AS 3. LF UK žádá předsednictvo AS UK, aby tento bod nebyl zařazen na jednání AS UK,
neboť se naší fakulty dotýká, nebyl s námi projednán, a ve stávající podobě je pro nás
nepřijatelný.“
Hlasování per rollam: 31, 0, 1.
Odpověď z AS UK a výsledek hlasování v AS UK dne 3. června 2016 byla všem senátorům
známa.
Vystoupení diskutujících senátorů Havrdy, Džupy a pana děkana se týkala hlavně role zástupců
3. LF UK a pana děkana na AS UK a jejich vystoupení před senátory AS UK.
7. Rozhodování v obecných záležitostech za Akademický senát 3. LF UK v době prázdnin
Marek Vácha
Po dobu prázdninových měsíců až do října 2016, kdy se opět sejde Akademický senát 3. LF
UK, je potřeba pověřit vedení AS 3. LF UK nezbytným rozhodováním v obecných
záležitostech.
Usnesení:
Akademický senát 3. LF UK pověřuje předsednictvo senátu, aby po dobu prázdnin
rozhodovalo v obecných záležitostech za Akademický senát.
Hlasování: 19, 0, 2.
Různé:
1. senátor Polách zaslal návrh na vyjádření AS 3. LF UK k níže uvedené problematice:
Studentská komora/akademický senát tímto s povděkem kvituje
vyřazení pozměňovacího návrhu k § 21ba odst. 1 písm. c) zákona č. 95/2004 o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „Zákon”)
zavádějící povinnost studentů specializačního vzdělávání vykonávat povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta v České republice po dobu nejméně pěti let po ukončení
studia.
Akademický senát/Studentská komora je toho názoru, že by tento návrh vedl ke zhoršení
situace v procesu postgraduálního vzdělávání budoucích lékařů. Osoby vykonávající
specializační vzdělávání by tímto na sebe přejímaly závazek, který nepřiměřeně omezuje
jejich svobodnou volbu povolání, jakož i možnost budoucího profesního uplatnění.
Uvedené ustanovení Zákona by bylo vůči osobám vykonávajícím specializační vzdělávání
taktéž diskriminující. Podobná povinnost není státem vynucována v žádném jiném oboru
činnosti (srov. např. Vzdělávání v právnických profesích).

Studentská komora/akademický senát odmítá podobné nesystémové návrhy řešení
problému nedostatku lékařů jako nevhodné. Taktéž předestírá, že jakékoliv podobné
návrhy bude i nadále vnímat negativně a zaujímat k nim odmítavý postoj.
Diskuze:
Fontana, Havrda, Mandys
Závěr:
Protože požadavek již byl vyjmut ze zákona, je zbytečné hlasovat usnesení a problematiku
řešit.
2. senátor Havrda vznesl požadavek na opakované hlasování „na živo“ ohledně usnesení
týkajícího se nesouhlasu s izolovaným a nesystémovým přejmenováním 2. LF UK.
Usnesení:
AS 3. LF UK schvaluje své usnesení ve věci přejmenování názvu 2. LF UK v té dikci, v
jaké bylo odhlasováno ve formě per rollam, tj. v následujícím znění:
Akademický senát 3. LF UK odmítá izolovanou změnu názvu 2. LF UK, která by narušila
stávající systém názvů lékařských fakult UK, v němž pražské fakulty jsou označeny čísly
a mimopražské fakulty názvy měst, ve kterých sídlí. Stávající systém pojmenování
pražských fakult je výsledkem kolegiálních mezifakultních diskusí vedených počátkem
90. let minulého století. Návrh 2. LF respektujeme, nechápeme však, proč tato fakulta
neiniciovala jednání, na němž by zástupci ostatních, zejména pražských, LF mohli
diskutovat o systémové změně názvů. Pokud existují vážné důvody pro změnu názvu 2.
LF UK, je třeba řešit to jako změnu systémovou, která se dotýká i ostatních lékařských
fakult a UK jako celku. Jsme k této diskusi připraveni a trváme na tom, aby proběhla
před rozhodováním AS UK.
AS 3. LF UK žádá předsednictvo AS UK, aby tento bod nebyl zařazen na jednání AS UK,
neboť se naší fakulty dotýká, nebyl s námi projednán, a ve stávající podobě je pro nás
nepřijatelný.
Hlasování: 20, 0, 1.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 11. října 2016 od 14,30 hodin v sále Radany
Königové, místnost č. 223 na děkanátu.
Předseda AS 3. LF UK Mgr. Vácha poděkoval všem přítomným za spolupráci a popřál
příjemné prožití prázdninových měsíců. Každý z přítomných senátorů a členů Kolegia děkana
obdržel od něho milou pozornost.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Zapsala: Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK
Korektura: Mgr. Vácha, doc. MUDr. Votava.
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Zápis z 24. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 11. října 2016 ve 14,30 hodin v
konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223
Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina
Program
1.
Zahájení,
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu ze dne 14. června 2016
4.
Informace děkana
5.
Rezignace studentského místopředsedy Jakuba Polácha a volba nového
studentského místopředsedy
6.
Reorganizace Ústavů hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství – děkan
7.
Výsledek hlasování per rollam – Podmínky pro přijímací řízení na 3. LF UK pro
akademický rok 2017/2018
8.
Výsledek hlasování per rollam – vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF
UK na období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019 včetně návrhu členů volební komise
Mgr. Vácha,
9.
Doplnění členů evaluační komise – Martin Pavelka
10.
Doplnění členů volební komise z řad studentů – Mgr. Vácha
11.
Míra Vojtěch - změna v osobě senátora ve studentské komoře – Mgr. Vácha
Různé
Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.
Přítomno bylo 19 senátorů, senát byl usnášení schopný.

Ad 2) Schválení programu
K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly
vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění.
Závěr:
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek.
Skrutátory byli určeni: MUDr. Trnka, student Barabáš
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. června 2016
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 14. června 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 14. června 2016 byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
1. Proběhly přijímací zkoušky – měli jsme velký počet zájemců, přijato je nyní 190 studentů
českého kurikula a 110 studentů zahraničních do anglického kurikula.

2. Počet absolventů má vzrůstající tendenci, absolventů je výrazně více než před 10 lety,
zvýšil se ale i počet potřebných lékařských míst pro některé obory (hematologie,
traumatologie, onkologie apod.). Systém zdravotnictví potřebuje lékařů v těchto oborech
více než jich je k dispozici. Ministr zdravotnictví s ministryní školství pracují na plánu
navýšení přijatých studentů na lékařské fakulty o čtvrtinu s cílem navýšit počet
absolventů.
3. S navyšováním počtu studentů souvisejí i nutné stavební úpravy - rozšířila se kapacita
Syllabovy posluchárny na 200 míst, eventuálně na 220 míst, fakulta rozvíjí kontakty
možné spolupráce na zvýšení výukové kapacity s některými pražskými nemocnicemi
(např. nemocnicí Pod Petřínem).
Další stavební úpravou bylo pokračování ve zušlechťování Ústavu normální, patologické
a klinické fyziologie na Karlově.
4. Personální změny
a)

Proběhlo výběrové řízení na místo přednosty Gynekologicko - porodnické kliniky.
Přednostou se stal prof. MUDr. Rob, který odešel z Motola. S ním nastoupilo na
gynekologicko – porodnickou kliniku 6 dalších lékařů, jeho spolupracovníků, a několik
zdravotních sester. Byl nahrazen deficit pedagogických pracovníků.

b) Proběhlo výběrové řízení na přednostu Radiodiagnostické kliniky. Výběrovou komisi
vedl prof. MUDr. Kozák a tvořili ji odborní lékaři. Za přednostku byla vybrána doc.
MUDr. Hana Malíková.
c) Úspěšné Dobronice, poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu.
Diskuze: Trnka, Havrda, Rambousková, děkan
Dotazy se týkaly eventuální rekonstrukce ostatních poslucháren včetně Polákovy
posluchárny a možností jejího zlepšení,
dále pak stavu plánovaného odkupu nemovitosti na Praze 10.
Ad 5) Rezignace studentského místopředsedy Jakuba Polácha a volba nového
studentského místopředsedy
Mgr. Vácha přečetl část dopisu MUDr. Polácha, poděkoval mu v nepřítomnosti za obětavou a
přínosnou práci.
Na dvě poslední jednání stávajícího Akademického senátu je nutné zvolit místopředsedu
studentské komory - volba nového místopředsedy studentské komory.
Hlasováním 23, 0, 1 byla schválena komise ve složení: James Andronicus, Ivo Barabáš a doc.
MUDr. Rambousková - předsedkyně).
Volba:
Bylo rozdáno 11 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 11 lístků, 10 hlasů získal senátor
Pavelka, 1 hlasovací lístek byl neplatný.
Senátor Pavelka projevil s volbou souhlas a pozici místopředsedy přijal.

Ad 6) Reorganizace Ústavů hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství – děkan
Děkan přednesl důvod a cíl plánované reorganizace, kdy by se malé ústavy o několika málo
zaměstnancích sloučily do jednoho většího ústavu. Mělo by se týkat Ústavu výživy, Ústavu
obecné hygieny, Ústavu zdraví dětí a mládeže, veškerá problematika by byla soustředěna do
jednoho Ústavu hygieny.
Usnesení:
AS 3. LF UK souhlasí v souladu s čl. 10, odst. 1a) Statutu se sloučením Ústavu výživy,
Ústavu zdraví dětí a mládeže a Ústavu obecné hygieny do jednoho Ústavu hygieny.
Hlasování: 25, 0, 1.
Změna názvu Ústavu tělovýchovného lékařství a Ústavu epidemiologie
Děkan předložil senátorům na vědomí přejmenování výše uvedených ústavů a sdělil důvody,
které jej k tomu vedou. Nové názvy lépe vystihnou skutečnou náplň a práci ústavů.
Ústav tělovýchovného lékařství bude přejmenování na Ústav metabolismu a tělesné zátěže,
Ústav epidemiologie by se postupně změnil na Ústav epidemiologie a biostatistiky.
Závěr:
AS 3. LF UK bere na vědomí přejmenování stávajícího Ústavu tělovýchovného lékařství
a Ústavu epidemiologie.
Ad 7) Výsledek hlasování per rollam o materiálu „Podmínky pro přijímací řízení na
3. LF UK pro akademický rok 2017/2018“
Ve dnech 8. až 19. září 2016 proběhlo hlasování metodou per rollam o návrhu materiálu
„Podmínky pro přijímací řízení na 3. lékařské fakultě UK pro akademický rok 2017/2018“.
Výsledek hlasování: 26, 0, 6.
Usnesení:
AS 3 LF UK schvaluje v souladu s čl. 10, odst. 1e) Statutu Podmínky pro přijímací řízení
na 3. LF UK pro akademický rok 2017/2018.
Hlasování: 25, 0, 1.
Ad 8) Výsledek hlasování per rollam – vyhlášení voleb do Akademického senátu 3.
LF UK na období od 1. 12. 2.016 do 30. 11. 2019 včetně návrhu členů volební komise
Mgr. Vácha
Ve dnech 5. až 8. září 2016 proběhlo hlasování metodou per rollam k návrhu vyhlášení
termínu, místa a času voleb do Akademického senátu 3. LF UK na volební období od 1. 12.
2016 do 30. 11. 2019 včetně termínů, místa a časů voleb opakovaných a složení členů
volební komise, která bude dohlížet na průběh voleb.
Hlasování: 21, 0, 11.
Usnesení:
Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválil hlasováním 26, 0, 6
předložené vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy na období od 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.

Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na
funkční období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.
Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS 3. LF UK“) vyhlašuje
v souladu s hlasováním provedeném metodou per rollam ve dnech 5. až 8. září 2016 volby do
AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.
Volby se uskuteční
v úterý 1. 11. 2016 (10,00 – 16,00 hodin)
a
ve středu 2. 11. 2016 (9,00 – 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.
V případě nutnosti volby opakovat (pokud účast voličů bude nižší než 30%, případně bude
malý počet kandidátů), tyto termíny pro opakované volby:
8. 11. 2016 – úterý (10,00 – 16,00 hodin),
9. 11. 2015 – středa (9,00 – 15,00 hodin),
případně
23. 11. 2016 – středa (10,00 – 16,00 hodin),
24. 11. 2016 – čtvrtek (9,00 – 15,00 hodin).
Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh, bude pracovat ve složení:
MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie,
lucie.hubickova@lf3.cuni.cz,
Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
anna.yamamotova@lf|3.cuni.cz,
MUDr. Iveta Matějovská, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
iveta.matejovska@lf3.cuni.cz,
Monika Perďochová, studentka 4. ročníku všeobecného lékařství,
monika.perdochova@gmail.com, Anna Pokorná, studentka 2. ročníku všeobecného lékařství,
anna.pokorna@gmail.com.
O dalších zástupcích studentské komory a náhradnících bude hlasováno na říjnovém zasedání
AS 3. LF UK.
náhradníci:
Doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky,
jana.vranova@lf3.cuni.cz,
Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
iva.hrebickova@gmail.com,
MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika, jir.oli@seznam.cz,
MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie, eva.manak@post.cz,
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., Ústav ošetřovatelství, jana.hermanova@lf3.cuni.cz,
PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., Klinika psychiatrie, jana.koprivova@nudz.cz,
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Klinika psychiatrie, jitka.buskova@nudz.cz.
Zapisovatelka: Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK, ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz,
tel. 267102107.

Announcement of election for Academic Senate of the 3rd Faculty of Medicine, Charles
University (elected term: 1/12/2016 – 30/11/2019)
Academic Senate of the 3rd Faculty of Medicine CU declares by distance voting ( per rollam)
held on 5th September -8th September 2016 the election of representatives of the 3rd Faculty
of Medicine to the Academic Senate CU for the period 1st December 2016 to 30th November
2019.
The election will take place on Tuesday, November 1st 2016 (10:00 – 16:00) and
Wednesday, November 2nd, 2016 (9:00 – 15:00)
Venue:
* main building of 3FM CU: Ruská 87, Praha 10, conference hall no. 223 - for academic
staff
* main building of 3FM CU: Ruská 87, Praha 10, entrance hall – for students
If it is necessary to repeat the election ( turnout less then 30% or insufficient number of
candidates) AS 3FM CU agreed on following dates:
November 8th, 2016 – Tuesday (10:00 – 16:00)
November 9th, 2016 – Wednesday (9:00 – 15:00)
possibly
November 23rd, 2016 – Wednesday (10:00 – 16:00)
November 24th, 2016 – Thursday (9:00 – 15:00)
In concordance with Election Rules and Procedure of 3FM CU, Academic Senate 3FM CU
nominated Election Committee that will control and monitor the election. Members of the
Committee are:
MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie,
lucie.hubickova@lf3.cuni.cz,
Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
anna.yamamotova@lf|3.cuni.cz,
MUDr. Iveta Matějovská, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
iveta.matejovska@lf3.cuni.cz,
Monika Perďochová, studentka 4. ročníku všeobecného lékařství,
monika.perdochova@gmail.com, Anna Pokorná, studentka 2. ročníku všeobecného lékařství,
anna.pokorna@gmail.com.
The other representa tives of the student chambre of commerce will be voted at the meeting
AS 3. LF UK in October 2016.
Alternates:
Doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky,
jana.vranova@lf3.cuni.cz,
Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
iva.hrebickova@gmail.com,
MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika, jir.oli@seznam.cz, MUDr. Eva Maňáková,
Ph.D., Ústav histologie a embryologie, eva.manak@post.cz, Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.,
Ústav ošetřovatelství, jana.hermanova@lf3.cuni.cz, PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., Klinika
psychiatrie, jana.koprivova@nudz.cz, MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Klinika psychiatrie,
jitka.buskova@nudz.cz.
Recording clerk: Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK, ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz, tel.
26710210.

Ad 9) Doplnění členů evaluační komise – Martin Pavelka
Senátor Pavelka seznámil senátory se jmény doplňujících členů evaluační komise. Jsou to
studenti Petr Michenka, 3.ročník všeobecného lékařství a Jakub Leder, obor všeobecná
sestra.
Závěr:
AS 3. LF UK bere na vědomí informaci o doplnění členů evaluační komise.
Ad 10) Doplnění členů volební komise z řad studentů – Mgr. Vácha
Volební komisi je potřeba doplnit o další dobrovolníky. Na výzvu k pomoci ve volební
komisi reagovali kladně níže uvedení studenti.
Akademický senát 3. LF UK hlasoval tajně o doplnění členů těmito dobrovolníky.
Předsedkyní hlasovací komise byla doc. MUDr. Rambousková, ze studentské části tvořili
členy komise studenti Andronicus a Mašková.
Bylo rozdáno 27 hlasovacích lístků, všechny byly odevzdány jako platné. Všech 27 senátorů
hlasovalo pro doplnění volební komise o tyto studenty:
Nikola Šotolová VSEOB 3.r +420723941172 nikola.sotolova@gmail.com,
Magda Holubová VSEOB 3.r +420722272104 maholu@seznam.cz,
Nina Biačková VSEOB 1.r +421948255836 ninabiackova@gmail.com,
Ondřej Vejdělek VSEOB 1.r +420777751510 ondra@vejdelek.com,
Andrej Chudý VSEOB 1.r +421918798561 andrej.chudy.mail@gmail.com,
Tadeáš Brabec VSEOB 1.r +420723218649 brabect@email.cz,
Michaela Ježková VSEOB 3.r +420736288888 michaela.jezkova244@seznam.cz,
Anna Pokorná VSEOB 3.r +420777199596 anna.pokornaa@gmail.com,
Olga Bouchalová VSEOB 1.r +420720733573 bouchalova.ol@email.cz,
Petr Nohejl VSEOB 1.r +420732402215 pnohejl@gmail.com,
Gabriela Řimnáčová VSEOB 1.r +420721518623 gabrielarimnacova@yahoo.com.
Usnesení:
Akademický senát 3. LF UK schvaluje do volební komise pro volby do Akademického
senátu 3. LF UK na volební období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019 výše uvedené studenty.
Hlasování: 27, 0, 0.
Ad 11) Personální změny ve studentské komoře Akademického senátu 3. LF UK –
Mgr. Vácha
Senátorka Radka Koudelová ukončila úspěšně studium. První v pořadí na uvolněné
senátorské místo byla Kristýna Dusíková, která členství v senátu odmítla.
Další oslovený student Míra Vojtěch kandidaturu přijal a stal se na měsíce říjen a listopad
2016 senátorem.
V důsledku přerušení studia MUDr. Jakubem Poláchem byla oslovena studentka Michaela
Janoušková, která členství odmítla, neboť v měsících říjnu a listopadu 2016 je na studijním
pobytu v Portugalsku.
Další oslovený Belal Joud kandidaturu přijal.
Mgr. Vácha poděkoval Radce Koudelové a Jakubovi Poláchovi v nepřítomnosti za práci,
kterou v senátu vykonali, a přivítal nové senátory.
Závěr:

Akademický senát 3. lékařské fakulty UK vzal na vědomí změny ve studentské komoře
Akademického senátu 3. LF UK.
Různé:
Prof. MUDr. Kozák upozornil na návštěvu a přednášku prof. Diehla, přednáška se uskuteční
v Jonášově posluchárně.
Mgr. Vácha upozornil na nadcházející volby AS 3. LF UK a vyzval senátory, aby apelovali na
navrhování kandidátů.
Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 8. listopadu 2016 od 14,30 hodin v sále
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Zapsala: Ing. Sádecká
17. 10. 2016

Korektura:
Doc. MUDr. Votava, Mgr. Vácha, M. Pavelka

Č.j. 7/7 - 248/2013-2016 3. LF UK
Zápis z 25. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 8. listopadu 2016 ve 14,30
hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223
Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení,
Schválení programu, určení skrutátorů
Kontrola zápisu ze dne 11. října 2016
Informace děkana
Rozdělení výsledku hospodaření minulých let – ing. Mužíková
Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných doktorských
studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní
délkou studia čtyři roky na 3. LF UK – prof. Šlamberová
Poděkování za minulé tři roky, rozloučení.

7.
Různé
Výsledky voleb do AS:
http://ap1.lf3.cuni.cz/qnap/AS/Volby/volby_as_2016/Volby%20AS%203.%20LF%20U
K%202016%20%20protokol%20o%20v%C3%BDsledku%20voleb%20a%20v%C3%BDsledky%20vole
b.pdf
Pozvání na závěrečné neformální setkání AS – Martin Pavelka
Ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha. Přivítal všechny senátorky, senátory a hosty.
Přítomno bylo 21 senátorů, senát byl usnášení schopný.
Ad 2) Schválení programu

K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly
vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění.
Závěr:
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek.
Určení skrutátorů
Skrutátory byli určeni: MUDr. Trnka, studentka Šubrtová.

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 11. října 2016
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 11. října 2016. Ke znění zápisu, který obdrželi
všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 11. října 2016 byl schválen tichým souhlasem.

Ad 4) Informace děkana
-

-

-

běžný program akcí, které i navázaly na začátek roku,
seznam členů nově voleného Akademického senátu – vyváženost a omlazení,
udělení čestného doktorátu V. Diehlovi – zasloužil se v oboru onkologie –
Hodgkinova nemoc. Návrh na udělení čestného doktorátu podal prof. Kozák.
Udělování čestného doktorátu probíhalo ale bohužel v den a době, kdy do Prahy
přijel dalajláma, Univerzita vyvěsila tibetskou vlajku. Pan rektor musel
odpovídat novinářům na jejich dotazy.
jsme v tlaku od vládních orgánů, abychom rozšířili počet přijímaných studentů
o 25%,
konalo se setkání LF v Ostravě, celkem cca 3 hodiny, atmosféra nebyla příznivá,
těsně před setkáním lékařských fakult odvolal místní Akademický senát děkana,
sloučení ústavů, přejmenování Ústavu epidemiologie a Ústavu tělovýchovného
lékařství – ústav se léta věnuje obezitě, má granty a mezinárodní laboratoře,
Ústav by se měl jmenovat Ústav pro studium obezity a diabetu,
poděkování všem za spolupráci v posledních třech letech.

Diskuze: nebyla

Prof. Kozák, který zastupoval děkana na setkání LF v Ostravě: byl řešen požadavek na
navýšení pregraduálních absolventů – je potřeba žádat o navýšení prostředků nejen na
personální zabezpečení, ale i na investice související s požadovaným navýšením
studentů.
Na příští rok neexistuje na MZ předpis na financování specializačního vzdělávání –
s ministerstvem není dořešeno, měli bychom požadovat po státní správě flexibilitu.

Havrda: navyšování počtu studentů má souvislost i do nemocnice – kapacita nemocnice
zejména v některých oborech nestačí, už nyní jsou praxe i v jiných nemocnicích.
Děkan:
- na neurologii je výukově nejhorší situace, nejmenší počet lůžek – 25,
- potřeba dorovnávání platů teoretiků na fakultě, mají podstatně méně než doktoři
v nemocnici.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.

Ad 5) Rozdělení výsledku hospodaření minulých let – ing. Mužíková
Materiál obdrželi senátoři e-mailem. UK je jeden právní subjekt, má jeden hospodářský
výsledek. Fakulty se ziskem dokrývají ztráty ostatních fakult. Postupně se ale ztráta
umořuje, kladný výsledek oznamuje kvestora. Prostředky je možné přidělit do 4
fondů (fond reprodukčního majetku, fond odměn, fond provozních prostředků, fond
rezervní).
Návrh je přidělit tyto prostředky do rezervního fondu.
Dotazy: nebyly

Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. c) Statutu 3. LF UK souhlasí s předloženým
rozdělením výsledku hospodaření minulých let ve výši 577 410,- Kč a jeho
přidělením v plné výši do rezervního fondu.
Hlasování: 21, 0, 0.
Ad 6) Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných
doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia
se standardní délkou studia čtyři roky na 3. LF UK – prof. Šlamberová
Materiál byl rozeslán e-mailem. Nic se nezměnilo oproti minulým letům.

Diskuze:
Děkan – by chtěl spustit aktivitu, aby mohla fakulta přijímat do doktorského studia
semestrálně.
Rosina – v Kladně to tak máme, navyšuje to významně počty studentů, je to na všech
technických fakultách. Na UK se to zatím nepodařilo prosadit, brání tomu právníci, bude
muset být snaha na všech možných místech.

Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. e) schvaluje podmínky vyhlášení
přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných
doktorských programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní
délkou studia 4 roky na 3. LF UK.
Hlasování: 21, 0, 0.

Ad 7) Poděkování za minulé tři roky, rozloučení.
Vácha poděkoval všem senátorům za celé tři roky, je dobré, když jsou vztahy bez pnutí,
atmosféra na Kolegiu je přívětivá, děkuji už naposled z tohoto místa.

Vácha pozval všechny na 6. prosince večer do restaurace – tam už se nebude pracovat,
pouze eventuálně diskutovat a sedět v příjemné vzájemné atmosféře.
Poděkovaní všem 4 místopředsedům senátu (Štefela, Polách, Pavelka a Votava) a ocenil
jejich práci včetně práce tajemnice Akademického senátu 3. LF UK. Všem přítomným

předal květiny.

Různé
Výsledky voleb do AS:
http://ap1.lf3.cuni.cz/qnap/AS/Volby/volby_as_2016/Volby%20AS%203.%20LF%20U
K%202016%20%20protokol%20o%20v%C3%BDsledku%20voleb%20a%20v%C3%BDsledky%20vole
b.pdf
-

-

-

Pozvání na závěrečné neformální setkání AS – Martin Pavelka
Poděkoval pedagogické komoře, spolupráce byla výborná, děkuje tajemnici
fakulty za výklady ekonomických informací.
Poděkování Kateřině Kosové – nové fakultní předměty, Jakubu Poláchovi a
Jakubovi Šteflovi – vedl je celé dva roky (zrušení indexů apod.).
Zorganizování bowlingu – 1. 12. do konce příštího týdne se všichni dozvědí
přesné datum a místo..

Mgr. Vácha seznámil senátory s tím, co bude po ukončení mandátu stávajícího
senátu. Předsedkyně volební komise MUDr. Hubičková svolá v prosinci zasedání.
Pak budou volby nového předsedy a místopředsedů.
Džupa: poděkoval Váchovi za všechny senátorky a senátory, členky a členy
Kolegia děkana.

Příští jednání AS 3. LF UK v novém složení svolá MUDr. Hubičková, přesné datum
bude všem v dostatečném předstihu oznámeno, jednání se bude konat od 14,30 hodin v
sále Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
Zapsala: Ing. Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK
Korektura:

Mgr. Vácha, Doc. MUDr. Votava, Pavelka

