Č.j. 7/8 - XXX /2016-2019 3. LF UK
Zápis ze 5. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 9. května 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 - Mgr. Vácha
2.
Schválení programu, určení skrutátorů
3.
Kontrola zápisu z 18. dubna 2017
4.
Informace děkana
5.
Informace o členství ve Vědecké radě
6.
Vystoupení JM pana rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA
7.
Rozšíření bakalářského studia oboru Fyzioterapie 3. LF UK na detašované pracoviště
v Karlových Varech – Vácha, prof. Anděl (hosté Petr Kulhánek, primátor Karlových
Varů, Jan Klíma, člen městské rady Karlových Varů)
8.
Podmínky pro organizaci studia na 3. LF UK a přiznávání stipendií na 3. LF UK hlasování per rollam – Mgr. Vácha
Podmínky pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – hlasování per rollam – Mgr. Vácha
9.
Revize vnitřních předpisů – MUDr. Marx
10.
Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský
11.
Udělení ceny Margaret Bertrand 2016 – MUDr. Bernášková
Různé
Pozvání na Parník – David Lauer
Pozvání na mimořádný senát: konec května (pravděpodobně 23. května 2017) – Mgr. Vácha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1) Zahájení
Jednání zahájil místopředseda Mgr. Vácha. Přivítal všechny hosty – JM pana rektora,
primátora Kalových Varů pana Petra Kulhánka a radního pana Jana Klímu.
Přítomno bylo 20 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. Projednaná doplnění byla rovněž odsouhlasena.
Skrutátory byli určeni: MUDr. Hajer, student Slezák
Závěr:
AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání tichým souhlasem bez připomínek.
Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 18. dubna 2017
Mgr. Vácha připomenul body jednání z 18. dubna. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni
senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Závěr:
Zápis ze dne 18. dubna 2017 byl schválen tichým souhlasem.

Ad 4) Informace děkana
je třeba aktualizovat početní stav ve Vědecké radě 3. LF UK a platnost hlasování pro
poměrné zastoupení členů domácích a externích,
- novely vnitřních předpisů - dialog mezi Legislativní komisí UK mezi fakultou nad
návrhy fakulty, některé připomínky jsou formálního charakteru, některé jsou
závažnější, např. úvazky pro akademické zaměstnance fakulty (doba určitá, neurčitá –
docenti a profesoři budou mít smlouvy na dobu neurčitou), sjednocení terminologie,
ostatní uzavírání pracovních poměrů v souladu se Zákoníkem práce,
- děkan bude jednat s předsedou Legislativní komise o jejím požadavku vynechat ze
Statutu 3. LF UK při volbě členů Akademického senátu 3. LF UK 30% tní účast
voličů, aby byly volby platné. Nižší účast uznanou za platnou považuje děkan za
nízkou vzhledem k důležitosti Akademického senátu na fakultě; podle Legislativní
komise prý požadavek na 30% tní účast není v souladu se zákonem, některé vnitřní
předpisy včetně Statutu 3. LF UK musíme předložit opakovaně ke schválení,
- pokud novela Statutu 3. LF UK nebude schválena do vyhlášení voleb děkana, bude
volba vyhlášena v souladu se stávajícím Statutem a poté konvertována,
- s JM panem rektorem Zimou vztahy s fakultou posílily, na rozdíl od některých období
předchozích; rektor podporuje záměry fakulty na výstavbu pavilonu na epidemiologii
a biostatistiku, fakulta má stále rezervovány nemalé účelové finanční prostředky (cca
400 mil. Kč).
Diskuze: nebyla
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace děkana na vědomí.
-

Ad 5)
Informace o členství ve Vědecké radě
Viz informace děkana.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace o členství ve Vědecké radě 3. LF UK na vědomí
Ad 6)

Vystoupení JM pana rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA

Přednesl prezentaci, kterou přinesl i v papírové podob jako brožurku. Rezervy má Univerzita
Karlova (dále jen „UK“) v komunikaci mezi fakultami, otázky etické, společenské, historické
apod. Rovněž se rektorovi nelíbí parcelování (učitelé, studenti, přírodovědci, lékaři apod.).
Všichni jsme na lodi UK.
Je připravena nová struktura studijních programů. Vzdělávací činnost 2014 – 2017. Nastaven
nový akreditační proces – na 10 let. Provádí se mezinárodní hodnocení UK.
Byla ustanovena prestižní cena Arnošta z Pardubic.
Dále se JM rektor věnoval následujícím tématům:
Vědecko výzkumná činnost 2014 – 2017.
Institucionální financování vědecké činnosti – PROGRES.
Financování vědeckých projektů postgraduálního a pregraduálního studia.
Posílení důrazu na kvalitu vědeckých výsledků 2014 – 2017. Evropské centrum UK pomáhá
fakultám s identifikací vhodných grantových příležitostí.
Vytvoření mezinárodní rady UK.
Zvýšil se podíl na nejlepších, excelentních výsledcích vědy a výzkumu.

Nová infrastruktury fondů.
Rozvíjení studijních programů a jejich přeuspořádání, zachování unikátních oborů na
univerzitě, podpora mezioborovosti a institucionalizace doktorského studia, zvýšení stipendií
– podporujeme – na dvojnásobek,
Mezinárodní spolupráce – jedno z kriterií UK, kterým se může pyšnit. Podpora mobility
studentů a akademických pracovníků UK.
UK je členem několika mezinárodních organizací.
UK je v rámci Erasmu žádanou institucí – 5. nejžádanější v počtu přijíždějících zahraničních
studentů,
Priority mezinárodní spolupráce 2018 – 2022.
Třetí role univerzity – komunikace se společností, edukovat společnost a osvětlovat, co je
pravda a co je to lež, prosazovat principy demokracie,
Prezentaci UK zaměřujeme na různé věkové kategorie.
Třetí role UK. Priority naplňování třetí role UK 2018 – 2022.
Nový zákon o vědě, je připomínkován.
Přenášení vzdělávání k lidem – umíme dobře řadu problémů z různých lidských činností
v jednotlivých oblastech propagovat a nabízet.
Řízení univerzity – služba univerzitnímu společenství.
V letech 2014 – 2017 se povedl dlouhodobý záměr. Jsme jediná univerzita, která má
schváleny vnitřní předpisy. Teď je to na fakultách.
Priority pro řízení univerzity 2018 – 2022.
Rekonstrukce a obnovy projektů UK 2018 – 2022. Investiční požadavky naší fakulty jsou
v nich zahrnuty.
Lidé na univerzitě 2018 – 2022, vytvořen program benefitů pro zaměstnance. Sociální a další
poradenství, bezbariérovost budov je problematická.
Narůstá počet studentů se speciálními potřebami. Zkvalitnění činnosti kolejí a menz.
Rozvoj stipendijní politiky UK.
Diskuze:
Duška - nový zákon o univerzitních nemocnicích – jak to ovlivní život na fakultách.
Zima: je nutný politický konsensus, nyní ve sněmovně není atmosféra k tomu, něco
rozhodovat a řešit, neboť polovina lidí ví, že už tam příště nebude. Je zastáncem zákona –
vztah VŠ fakulty k dané nemocnici je legislativně neošetřen. Do dneška neexistuje prováděcí
předpis k zákonu o VŠ.
Závěr:
AS 3. LF UK vzal informace JM pana rektora na vědomí.
Ad 7) Rozšíření bakalářského studia oboru Fyzioterapie 3. LF UK na detašované
pracoviště v Karlových Varech
Dr. Marx sdělil, že již bylo nastíněno na minulém zasedání AS 3. LF UK. Studenti by výuku
absolvovali podle stejného sylabu se stejnými učiteli, výuka by probíhala v Karlových
Varech. Na základě vyhodnocení projektu bychom uvažovali o zřízení pracoviště v Karlových
Varech.
Jsou připraveny varianty výukové a rozvrhové, jedná se o záležitost ekonomicky nezatěžující
fakultu, je očekávám věcný přínos.

Diskuze: Renza, Trnka, Marx, Bankovská Motlová, Sychra, Polák, Řasová, Gürlich, Čelko,
Kroupa, Duška, děkan – odpovědi na dotazy:
-

ideální počet studentů ve skupině by bylo 20 studentů,
teoretická výuka bude probíhat jak v Praze, tak v Karlových Varech,
studenti by jezdili do Prahy vzhledem k laboratornímu vybavení,
uchazečům bude nabídnuto studium v Praze nebo v Karlových Varech,
v 1. ročnících dojde ke zvýšení výukové zátěže stávajících pedagogů, ve vyšších
ročnících budou vyučovat i pracovníci Karlovarské nemocnice,
motivace výuky v Karlových Varech: jde o zájem města Karlovy Vary, aby tam byli
vychováni odborníci, kteří by zůstali pracovat v lázeňství v Karlových Varech,
na vyhovění požadavku města Karlovy Vary (40 studentů) nemáme kapacitu,
spolupráci s nemocnicemi v Karlových Varech (Karlovarská krajská a Karlovarská
fakultní) by představitelé města uvítali,
při přijímacím řízení nebyl projekt spuštěn, protože nebyl dosud schválen,
AS 3. LF UK bude po roce informován, zda-li se záměr naplnil.

Usnesení:
AS 3. LF UK schvaluje v souladu se Statutem fakulty, čl. 10, odst. 1, písm. a) rozšíření
výuky oboru Fyzioterapie 3. LF UK do Karlových Varech za podmínek, které jsou
závazné pro 3. LF UK.
Hlasování: 18, 0, 2.

Ad 8) Hlasování per rollam
-

Podmínky pro organizaci studia na 3. LF UK - hlasování per rollam – Mgr.
Vácha

Hlasování metodou per rollam proběhlo od 24. 4. do 27. 4. 2017 včetně. Celkem 20 senátorů
se vyslovilo pro návrh,, 12 senátorů se zdrželo hlasování, nehlasovali. Návrh byl senátory per
rollam schválen.
Usnesení:
AS 3. LF UK
a) schvaluje Podmínky pro organizaci studia hlasováním per rollam, které proběhlo
ve dnech 25. 4. až 27. 4. 2017, a to počtem hlasů 20, 0, 12 (nehlasovali).
b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený
návrh na AS UK.
Diskuze: Kroupa, Marx
– na zápočet jsou 4 termíny.
Hlasování na dnešním zasedání: 21, 0, 0.

-

Podmínky pro přiznávání stipendií na 3. LF UK – hlasování per rollam – Mgr.
Vácha

Hlasování metodou per rollam proběhlo od 26. 4. do 2. 5. 2017 včetně. Celkem 25 senátorů se
vyslovilo pro návrh,, 7 senátorů se zdrželo hlasování, nehlasovali. Návrh byl senátory per
rollam schválen.
Usnesení:
AS 3. LF UK
a) schvaluje Podmínky pro přiznávání stipendií hlasováním per rollam, které
proběhlo ve dnech 26. 4. až 2. 5. 2017, a to počtem hlasů 25, 0, 7 (nehlasovali).
b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený
návrh na AS UK.
Diskuze: nebyla
Hlasování na dnešním zasedání: 21, 0, 0.
Ad 9) Revize vnitřních předpisů fakulty – MUDr.Marx
MUDr. Marx seznámil senátory s požadavky a připomínkami Legislativní komise UK k námi
předloženým návrhům. Předpisy Volební řád AS 3. LF UK, Jednací řád AS 3. LF UK, Statut
3. LF UK musíme předložit opakovaně s akceptovanými a zapracovanými připomínkami
Legislativní komise UK.
Volební řád AS 3. LF UK
Připomínky Legislativní komise jsou všechny zapracovány do tohoto návrhu a jsou v něm
vyznačeny. Takto doplněný materiál dostali senátoři e-mailem.
Diskuze: Trnka, děkan
- diskuze o požadavku vynechat ve Volebním řádu AS 3. LF UK povinnou účast 30%
hlasujících k uznání platnosti voleb členů Akademického senátu 3. LF UK. Pan děkan chce
k tomuto požadavku jednat na UK.
Usnesení:
AS 3. LF UK
c) schvaluje v souladu se Statutem 3. LF UK, odst. 10, čl. 1, bod b) Volební řád
Akademického senátu 3. LF UK,
d) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený
návrh na AS UK.
Hlasování: 21, 0, 0.
Jednací řád AS 3. LF UK
Materiál doplněný připomínkami Legislativní komise UK obdrželi všichni senátoři e-mailem.
Komise měla řadu formálních připomínek, v materiálu jsou vyznačeny.
Diskuze nebyla
Děkan: zákon nezná státní závěrečnou zkoušku, ale pouze státní zkouška. Univerzita si to
zavedla, tak se tím musíme řídit.
Usnesení:
AS 3. LF UK
e) schvaluje v souladu se Statutem 3. LF UK, odst. 10, čl. 1, bod b) Jednací řád
Akademického senátu 3. LF UK,

f) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený
návrh na AS UK.
Hlasování: 21, 0, 0.
MUDr. Marx poděkoval MUDr. Fontanovi, senátorům Renzovi a Sychrovi za spolupráci na
předpisech.
Ad 10)

Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK – prof. Widimský

Prof. Widimský představil vnitřní předpis. Akademický senát schvaloval materiál už na
minulém zasedání, ale protože byly předloženy ještě připomínky, které bylo nutné projednat a
zapracovat, je předkládán materiál nyní opakovaně v doplněné podobě. Změny jsou
vyznačeny v návrhu, který dostali všichni senátoři e-mailem, mají formální charakter.
Diskuze: nebyla
Usnesení:
AS 3. LF UK
a) schvaluje v souladu se Statutem fakulty, čl. 10, odst. 1, písm, b) Jednací řád
Vědecké rady 3. LF UK s navrženými změnami,
b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený
návrh na AS UK.
Hlasování: 21, 0, 0.
Ad 11) Udělení ceny Margaret Bertrand 2016 – MUDr. Bernášková
MUDr. Bernášková seznámila přítomné senátory a hosty se jmény studentů nominovaných na
udělení ceny. Životopisy a přehled mimoškolních aktivit obou uchazečů, Jana Kopeckého a
Kateřiny Kosové, obdrželi senátoři e - mailem.
Oba studenti se prezentovali zejména činnostmi mimo fakultu, kterými podle svého názoru
fakultu reprezentují.
Po prezentacích následovalo tajné hlasování o určení vítěze Ceny Margaret Bertrand 2016.
Pro toto hlasování o vítězi byla zvolena komise ve složení: Bernášková – předsedkyně,
Sychra, doc. Duška .
Bylo rozdán 20 hlasovacích lístků. Vráceno bylo 20 platných hlasovacích lístků.
Výsledek hlasování: Kosová 12 hlasů, Kopecký 8 hlasů.
S výsledkem tajného hlasování seznámila přítomné předsedkyně hlasovací komise.
Závěr:
Cenu Margaret Bertrand za rok 2016 získala Kateřina KOSOVÁ, 2, místo Jan
KOPECKÝ.
Předseda senátu Mgr. Vácha poblahopřál oběma kandidátům na cenu a poděkoval jim za
prezentace jejich aktivit.
Na závěr vystoupil primátor města Karlovy Vary pan Petr Kulhánek.

Poděkoval za možnost zúčastnit se s kolegou Klímou zasedání Akademického senátu, ocenil
konstruktivnost a kultivovanost jednání všech přítomných. Poděkoval za souhlas senátu se
záměrem rozšíření výuky oboru fyzioterapie do Karlových Varů, neboť specialisté vzdělaní
v tomto oboru jsou velmi důležití pro lázeňskou péči v Karlových Varech. Záměr rozšíření
výuky se připravoval delší dobu a je tedy rád, že senát tento záměr odsouhlasil. . Lázně mají
velkou poptávku právě po oboru a službách fyzioterapie.
Různé:
Pozvání na Parník – David Lauer – kostýmy – téma olympijské hry, odplutí od 19,00 hodin
z Rašínova nábřeží, 16. 5. 2017.
Pozvání na mimořádný Senát:konec května 25. čtvrtek 14,30 hodin v zasedacím sále
Radany Königové.

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

