Č.j. 7/11 - 6 /2017 3. LF UK

Zápis z 2. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 10. ledna 2017 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 - Doc. Votava
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu z 13. prosince 2016
4.
Informace děkana
5.
Evaluace výuky za letní semestr 2015/2016 – MUDr. Marx
6.
Disciplinární komise – noví členové
Různé
Fotografování senátorek a senátorů na tablo AS 3. LF UK
Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil místopředseda Doc. MUDr. Votava.
Přítomno bylo 27 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: doc. MUDr. Toušek, Sychra.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 13. prosince 2016
Doc. Votava připomenul některé body jednání z 13. prosince 2016. Ke znění zápisu,
který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 13. prosince 2016 byl schválen tichým souhlasem.
Ad 4) Informace děkana
- Informace o rezignaci prof. Kozáka na pozici proděkana z osobních důvodů,
- agendu prof. Kozáka převezme prof. MUDr. Widimský a děkan,
- fakulta získala všechny projekty z programu PROGRES univerzity, děkan
pohovořil o jednotlivých projektech včetně těch, v nichž fakulta spolupracuje
s jinou fakultou,
v současné době se iniciačnímu období věnuje prof. MUDr. Rokyta, po určité době
bude koordinace PROGRESU přenesena na prof. MUDr. Šlamberovou.

proběhly konkurzy na místa přednostů Ústavu hygieny a Ústavu metabolismu a
diabetu – doc. Dlouhý a doc. Polák byli jedinými přihlášenými uchazeči. Děkan
bude s nimi před eventuálním jmenováním projednávat strukturu pracovišť a
vizi do dalších let,
- pan rektor hovořil s děkanem o základních směrech vývoje fakulty, rektor je
připraven podporovat výstavbu zamýšlených nových pracovišť.
Diskuze: nebyla
- AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
-

Ad 5) Evaluace výuky za letní semestr 2015/2016 - MUDr. Marx
Senátoři byli seznámeni MUDr. Marxem s výsledky evaluace, s počtem odevzdaných
hodnocení, výsledky evaluace byly rozeslány přednostům a učitelům.
Prezentace výsledků evaluace za letní semestr 2015/2016.
Problém s návratností, průměrný počet evaluací semestrálních za jeden předmět – je
rovněž nízký
Počet předmětů v jednotlivých ročnících dle = účasti studentů – Čj, Aj.
Papírová evaluace měla návratnost vyšší než elektronická.
AS už neschvaluje zveřejnění evaluace na webových stránkách fakulty, je to již
povinnost.
Změna hodnocení kvality výuky – nový předpis - Opatření rektora UK, bude to zásadní
změna při i malém počtu hlasů odevzdaných evaluačních závěrů. MUDr. Marx seznámil
přítomné s novými předpisy UK týkajícími se hodnocení výuky studenty bakalářského a
magisterského studia, zajištění spolehlivosti hodnocení, požadovaného počtu
obdržených hodnocení a jeho zveřejňování (anonymní hodnocení může být zveřejněno,
pouze pokud je dosažen požadovaný minimální limit počtu hodnocení pro daný
předmět/učitele. Neanonymní hodnocení pedagoga však může být zveřejněno i
samostatně nezávisle na zmíněném minimálním limitu 1). Nové předpisy může fakulta
převzít doslova, případně vydat na jednotlivé činnosti své vnitřní předpisy. Na vnitřních
předpisech pracuje evaluační komise.
Hodnocení doktorských programů
Hodnocení zabezpečení studia a podpůrných činností – zajišťuje UK, možnost organizace
fakultou, ale na základě vnitřního předpisu.
Hodnocení studia absolventy organizuje UK po pěti letech, může i fakulta, ale musí mít
vnitřní předpis.

Diskuze: Duška, Marx, děkan, Hugo, Megvinet, Trnka, Bankovská Motlová, Novák, Votava,
Gürlich
– vázat evaluaci na např. udělení zápočtu – buď bude student evaluovat nebo napíše, že
evaluovat nebude,
- evaluační komise 3. LF UK bude pracovat na vnitřním předpisu, který by měl řešit
rovněž nástroje ke zvýšení evaluovatelnosti,
– evaluace je důležitá pro obě strany, jak sdělil děkan, studenti se podílejí na činnosti
fakulty, což přináší významné poznatky pro vedení fakulty – evaluace již přispěla

Dle „Navrhované znění Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy“ čl.
4 odst. 14 a 15 – viz http://www.cuni.cz/UK-7717.html
1

k výměně některých zkoušejících, neboť jejich metody nebyly akceptovatelné. Vyvážená
odpovědnost studentů – to jsou důležitá zjištění i pro učitele. Důležitá je rovněž i
ekonomická záležitost – odměny pramenící z výsledků evaluace.

Závěr:
AS 3. LF UK vzal přednesenou informaci o evaluaci výuky za letní semestr
2015/2016 na vědomí.
Ad 6) Návrh děkana fakulty na složení Disciplinární komise 3. LF UK na období od
10. 2. 2017 do 9. 2. 2019
Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na
fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její ustavení (jako jediné komise)
ukládá zákon o vysokých školách v platném znění, zákon též stanoví, že polovinu členů
komise tvoří studenti fakulty a stanoví funkční období na 2 roky.
Počet členů je paritní, počet členů min. 6. V uplynulém období zasedla jednou. V novém
předpise jsou zpřísněny podmínky, komise se musí sejít do 30ti dnů, aby si zvolila
předsedu.
Děkan fakulty předložil Akademickému senátu návrh na členy Disciplinární
komise.
Diskuze: nebyla

Usnesení:
AS 3. LF UK v souladu s ustanovením §27, odst. 1, písm. F zákona č. 111/1998 Sb. o
vysokých školách v platném znění a v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. f) Statutu 3. LF
UK schvaluje návrh děkana fakulty na jmenování Disciplinární komise fakulty pro
funkční období od 11. 2. 2017 do 10. 2. 2019 ve složení:
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., MUDr. David Marx, Ph.D., Doc. MUDr. Jan
Novák, Ph.D.,
David Lauer, Tomáš Sychra, Rachel White.
Náhradníci: MUDr. Josef Fontana, prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.,
Yngve Leirfall, Anna Ouřadová.
HLASOVÁNÍ: 26, 0, 1.
Různé
Studentský senátor Megvinet – propagační video – v březnu zamýšlejí studenti
přinést na AS požadavek na finanční náročnost,
Prof. MUDr. Bankovská Motlová sdělila, že studenti nemají připraveno nic koncepčně,
není obsah videa ani scénář, studenti řeší pouze technickou věc, a to je málo.
D. Megvinet na to zareagoval pár slovy ohledně možného nápadu na scénář, avšak
diskuse nijak nepokračovala s ohledem na to, že to v tomto stavu není předmětem
senátu. Koncept videa se bude řešit nejdříve mimo senát.
-

-

Studentská senátorka Kantorová pozvala všechny přítomné na Reprezentační
ples 3. LF UK, který se bude konat v pátek 10. března 2017 od 19:00 hodin v
Národním domě na Vinohradech.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 14. března 2017 od 14,30 hodin v sále
Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.

Zapsala: Ing. Sádecká
18. 1. 2017
Korektura:
Doc. MUDr. Votava, D. Lauer

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

