3.lékařská fakulta University Karlovy, Praha lO, Ruská 87
---------------------------------------------------------------

Zápis
ze zasedání vědecké rady 3.lékařské fakulty University Karlovy,
které se konalo dne 7.ledna l999 ve l4 hodin na děkanátě
3.LF UK v Praze 1O, Ruská 87
-----------------------------------------------------------------Přítomní : prof.MUDr. Michal Anděl, CSc.
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
prof.MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
prof.MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
prof.MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof.MUDr. Kamil Provazník, CSc.
prof.RNDr. Ivan Raška, DrSc.
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
prof.MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
prof.MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
prof.MUDr. Josef Stingl, CSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
prof.MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Omluveni : prof.MUDr. Jiří Horák, CSc.
prof.MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prim.MUDr. František Koukolík ,DrSc.
prof.MUDr. Jan Libiger, CSc.
prof.MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Program : 1. Zahájení
2. Sdělení děkana
3. Sdělení proděkanů
3. Různé

1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof.MUDr. Michal Anděl, CSc. Oznámil, že
3.LF UK je již na půdě jiné instituce - University Karlovy, majetek je předán na UK a
je svěřený 3.LF. Nyní se bude řešit administrativní agenda - razítka, dopisní papíry
atd.
2. Sdělení děkana
Prof. Anděl se dále zabýval převedením fakulty na Universitu Karlovu, informoval o
své odpovědnosti rektorovi UK. Nyní již nejsme státní instituce, budeme mít vlastní
mzdovou politiku a vědecká činnost dostane jinou dimenzi než dosud.
Výsledky návštěvy akreditační komise dne 10.prosince 1998 :
akreditaci prováděly 4 sekce; sekci pro postgraduální studium vedl prof. MUDr. B.
Ošťádal, DrSc., sekci pro bakalářské studium vedl doc. MUDr. Š. Svačina, CSc.,
sekci pro teoretické studium prof.MUDr. S.Trojan, DrSc. a sekci pro klinické studium
prof.MUDr.P.Dítě, DrSc. Akreditační komise byla vstřícná, ale kritická. Nejvíce byla
oceněna oblast postgraduálního studia. Celkově skončila 3.LF UK jako druhá mezi
lékařskými fakultami. Sekce pro postgraduální studium hodnotila fakultu dobře a
upozornila, že postgraduální studenti nesmí učit více než 10% času. Sekce pro
teoretické obory probírala s nadšením nové curriculum, hovořila se studenty na
patologii. Byl projednáván problém výuky biochemie, která je zajišťována 1.LF UK.
Celkové podrobné vyhodnocení akreditační komise bude k dispozici v březnu.
Pokud se týká habilitačních a jmenovacích komisí na fakultě, v komisi může být buď
1 profesor nebo 2 docenti z fakulty.
Podle vysokoškolského zákona je fakulta zřizována nebo zrušena akreditační komisí a
dále po schválení AS VŠ.
Celkově hodnotil děkan prof. Anděl poslední čtvrtletí roku 1998 za velmi náročné
období - proběhla evaluace, návrhy výzkumných záměrů a akreditace. Z hlediska
reformy studia vyplývají úkoly : zrušení modulu C - metodologie, teoretické základy

klinické mediciny - rozdělit, klinická anatomie - povinná pro všechny studenty
6.ročníku , klinická fyziologie - uvažuje se o jejím zařazení do 6.ročníku.
3. Sdělení proděkana
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. :
- sdělil, že odbor vědy UK bude během ledna 1999 zpracovávat prováděcí předpisy
pro habilitační a jmenovací řízení. Se zahajováním řízení by fakulty měly posečkat.
- MUDr. Jan Peregrín, CSc. byl jmenován docentem
- habilitační řízení MUDr. Petr Zatloukala, CSc. : habilitační práci na téma Význam
bronchoalveolární laváže u intersticiálních plicních nemocí zhodnotili členové
hodnotící komise kladně. VR navrhla a schválila habilitační komisi v tomto složení :
předseda - prof.MUDr. Vítězslav Kolek, CSc., Klinika tuberkulózy a respiračních
nemocí LF UP Olomouc, členové komise - prof. MUDr. Rostislav Kaďousek, DrSc.,
Ústav patologie LF UP Olomouc, prof. MUDr. Kovařík, Masarykův onkologický
ústav v Brně, doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc., I.klinika tuberkulózy a respiračních
nemocí 1.LF UK, doc.MUDr. Boris Šťastný, Pneumologická klinika 1.LF UK v
Praze, oponenti - prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., Ústav patologie LF UP Olomouc
a prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., TRN 2.LF UK v Praze.
- habilitační řízení PhDr. Andreje Stančáka, CSc. :
habilitační práci na téma Změny korové oscilační aktivity při volním pohybu
zhodnotili členové hodnotící komise kladně. VR navrhla schválila habilitační komisi
v tomto složení : předseda - prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., členové komise prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., Neurologická klinika LF MU Brno, doc. MUDr.
Miroslav Kuba, CSc., LF UK Hradec Králové, doc. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc.,
Fyziologický ústav LF MU Brno, prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc., Ústav
patologické fyziologie LF UP Olomouc, oponenti - doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
a prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
- habilitační řízení MUDr. Jiřího Málka, CSc. :
bylo provedeno zhodnocení komise, zazněla připomínka, že práce není publikována.
S MUDr. Málkem bude hovořit prof. Stingl.
- příští týden dne 13.ledna 1999 se bude konat oponentní řízení grantů Fondu rozvoje
vysokých škol.
- termín příští vědecké rady - 3.března 1999.

3. Různé
- prof. Anděl informoval o nutné rekontrukci vědecké rady 3.LF. VR se musí rozšířit
o tři další mimofakultní členy. VR navrhuje - doc. MUDr. Vladislava Mareše, DrSc. z
Fyziologického ústavu AV ČR a prof. MUDr. Karla Trnavského, DrSc., ředitele
ILFu.
- prof. Stingl informoval o vzrůstajícím počtu postgraduálních studentů, kteří žádají o
ukončení studia. V současné době jde o 3 studenty : 2 studenty z 1.ročníku MUDr.Tomáš Hrnčíř a MUDr. Kateřina Červená a 1 studentku z 2.ročníku - Mgr.
Pavla Nováková, která žádá o převedení z interního studia na externí. VR navrhuje,
aby prof. Stingl a prof. Jelínek se jmenovanými studenty projednali důvody ukončení
interního studia.
- prof.Anděl informoval, že MUDr. Eva Hausnerová, býv. odb. lékařka I.interní
kliniky FNKV do r. 1993, t.č. zaměstnaná v Georgetown University Washingtnon
DC, bude obhajovat kandidátskou disertační práci v komisi 3.LF UK v oboru vnitřní
nemoci, specializace - kardiologie. V rámci samostatné vědecké přípravy složila
všechny zkoušky kromě zkoušky odborné. Prof. Anděl navrhl, aby MUDr. Eva
Hausnerová, vzhledem k praxi, věku a složené zkoušky v USA ( Educational
Commission for Foreign Medical Graduates z vnitřního lékařství v roce 1997) podle §
14 odst. a Sb. zákonů č. 64/1977 byla od odborné zkoušky osvobozena.
VR souhlasí s títmo návrhem.
Zapsala : B.Alinčová
Kontroloval : prof.Stingl

Zápis
ze zasedání vědecké rady 3.lékařské fakulty University Karlovy
dne 4. 3. 1999 na děkanátě 3.LF UK v Praze 10. Ruská 87
Přítomní
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc
Doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc
MUDr. František Koukolík, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Raška, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

Omluveni
Prof.. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Přítomní čestní členové
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Program :
1. Zahájení
2. Sdělení děkana
3. Sdělení proděkanů
4. Různé
1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, Csc. V úvodu informoval o
evaluaci, která proběhla v říjnu 1998.
2. Sdělení děkana
- prof. Anděl se zabýval zprávou o hodnocení modulu C „Metodologické základy mediciny“.
Sdělil, že hodnocení proběhlo formou ankety, na kterou odpovídali studenti 2. a 3. ročníku.
Otázky v anketě jednak se týkaly organizace praktik a seminářů, množství získaných
poznatků v jednotlivých oborech a interakce studentů a učitelů, jednak bylo provedeno
hodnocení učitelů. Odpovědi na další otázky měly zjistit, jak byly splněny koncepční záměry
modulu. Hodnocení ve 2. ročníku se účastnilo 100 studentů, ve 3. ročníku 32 studentů.
Nejlépe hodnocení učitelé modulu ve 2.ročníku byli : doc. Rosina, doc. Janovská, MUDr.
Janoutová a ve 3.ročníku : doc. Rosina, RNDr. Yamamotová, doc. Balcar a MUDr. Janoutová.
Bylo provedeno hodnocení z hlediska vyváženosti zastoupení předmětů a jejich integrace a
smysluplnosti v celém modulu.
Anketa je součástí dialogu mezi vedením fakulty, učiteli a studenty. Stala se podkladem
pro jednání o 1. a 2. cyklu nového curricula, které svolal proděkan pro reformu výuky prof.
MUDr. Cyril Höschl, DrSc. Podrobné zpracování údajů ankety včetně tabulek bude
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uveřejněno ve VNS č. 11. V průběhu dubna se rozhodne, zda bude třeba rekonstruovat nebo
revitalizovat některé části curricula.
- centrum biomedicínských oborů – bude brzy vyhlášeno.
- na konci roku 1998 prošly všechny lékařské fakulty akreditací. Celkově se umístila 3.LF
jako druhá mezi lékařskými fakultami. Sekce pro postgraduální studium hodnotila fakultu
dobře a upozornila, že studenti PDSB nesmí učit více než 4,2 hod. týdně. Podle zákona není
omezení, vše záleží jen na dohodě studenta se školitelem.
- na rektorátě UK se nepodařilo prosadit v denním studiu i ve studiu PDSB na 3.LF UK
preventivní zaměření. 1.LF má všeobecné lékařství; 2.LF – zatím není vyřešeno;3.LF –
všeobecné lékařství s preventivním zaměřením.
- základní výzkumné záměry: byly schváleny, bude probíhat jejich akreditace. Uplatňovaly se
i preventivní aspekty.
- v celkovém hodnocení publikační činnost lékařských fakult jsme se umístili na 2. místě po
1.LF UK (absolutně i na počet zaměstnanců).
3. Sdělení proděkanů
Proděkan prof. MUDr. J. Stingl, Csc. :
- dne 29.1. 99 akademický senát UK schválil finanční objem prostředků pro GA UK
k rozdělení pro 7. kolo (r. 1999) ve výši 50 mil. Kč, oproti předchozím letům došlo
k navýšení o 5 mil. Kč. Jedná se o neinvestiční prostředky, z nichž lze do výše 10 %
objemu čerpat mzdové prostředky. Návrhy na nové členy oborových rad GA UK musí
být na rektorátě do konce března t.r. Dne 18.3. 1999 budou schváleny výsledky 7. kola
GA UK. V průběhu 7. kola se vyskytly problémy – oponenti jednotlivých projektů
nedodávali včas oponentské posudky.
- dne 3.3. t.r. proběhlo jednání s kladným výsledkem na zřízení nového oboru PDSB na
3.LF UK – „Teoretické základy preventivního lékařství“. Byla navržena oborová rada :
předseda - prof. MUDr. Cikrt, DrSc., členové – prof. MUDr. Provazník, DrSc., prof.
MUDr. Anděl, Csc., prof. MUDr. Lener, DrSc., RNDr. J. Procházka, Csc. (SZÚ), doc.
MUDr. L. Komárek, Csc. (SZÚ), prof. MUDr. V. Janout, Csc. (LF UP Olomouc), doc.
MUDr. V. Benešová, Csc. (2.LF UK), prof. MUDr. P. Götz, Csc. (2.LF UK), prof. RNDr.
L. Feltl, Csc. (PřF) a doc. RNDr. J. Barek, Csc. (Př.F). Pro příští školní rok by již
proběhlo v tomto oboru přijímací řízení.
- informoval o přípravě vnitřního předpisu k habilitačním a jmenovacím řízením na UK,
který bude tvořit přílohu statutu UK. Předpis bude předložen ke schválení 15.3.
Upozornil na nutnost oznamovat MŠMT ČR údaje o zahájení řízení ve smyslu VŠ zákona.
Jakmile bude předpis schválen, bude postoupen spolu s vnitřními kriterii pro jmenovací a
habilitační řízení na fakulty. Kriteria budou stále směřovat k udržení kvality řízení, např.
v publikační činnosti. Pokud se týká habilitačních oborů, je UK právním subjektem, tudíž
fakulta nemusí mít obavy, že by nemohla provádět řízení v oboru, které ve fakultním
statutu nemá, protože v rámci univerzity obor bude. Navíc nyní byly obory zpracovávány
jako příloha univerzitního statutu a podle přechodného ustanovení zákona může fakulta
konat v těchto oborech habilitační řízení až do doby rozhodnutí MŠMT, tj. do doby než
budou akreditovány obory nové (do 30.6. 1999). Budou se vyplňovat speciální formuláře
pro akreditaci oborů pro habilitační řízení, z rektorátu bude včas dodán návod k vyplnění.
Složitější budou žádosti o zcela nové obory. Pro postgraduální studijní programy zatím
formuláře nejsou.
- na příštím zasedání vědecké rady dne 8.dubna t.r. bude předán dekret hostujícího
profesora Univerzity Karlovy prof. Dr.med. F. Schimkovi, DrSc. z Lékařské fakulty
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-

-

-

Eberhard – Karls - University v Tübingenu. Na slavnostní předání bude pozván kulturní
rada velvyslanectví SRN v Praze.
jubilejní medaili UK v loňském roce nepřevzal prof. Brenner. Prof. Schindler zjistí, kdy
prof. Brenner bude v Evropě a bude moci přijet do Prahy.
Dne 16.března 1999 v 16 hodin se bude konat schůzka všech studentů a školitelů PDSB
3.LF v budově fakulty, v Burianově posluchárně v přízemí .
v období 24.– 27. května 1999 se bude konat Fakultní studentská vědecká konference.
Celostátní studentská konference je plánována na listopad 1999 v Brně. Podrobné
informace budou zveřejňovány průběžně ve VNS.
habilitační řízení :
- MUDr. Alexander Čelko, CSc.: habilitační komise byla navržena a schválena na
zasedání VR 7.1.t.r., zbývá ustanovit třetího oponenta podle nového vysokoškolského
zákona, VR navrhla a schválila prof. MUDr. J. Kouteckého, DrSc. z 2.LF UK. Habilitační
řízení je tímto zahájeno.
PhDr. Andrej Stančák, CSc.: habilitační komise byla ustanovena na zasedání VR 7.1. t.r.,
habilitační řízení je zahájeno.
MUDr. Petr Zatloukal , CSc.: habilitační komise byla navržena a schválena na zasedání
VR 7.1. 1999. Zbývá ustanovit třetího oponenta podle nového vysokoškolského zákona.
VR navrhla a schválila MUDr. Josefa Drbala z Masarykova onkologického ústavu v Brně.
Habilitační řízení je tímto zahájeno.
Habilitačním komisím a oponentům budou rozeslány pověřovací dekrety.

Proděkanka doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc :
- předložila ke schválení seznam předsedů a členů komisí pro státní rigorosní a státní
závěrečné zkoušky 3.LF UK pro obory preventivní lékařství, vnitřní lékařství, chirurgii,
gynekologii a porodnictví, dětské lékařství a v bakalářském studijním programu pro
fyzioterapii, preventivní lékařství, výživu a ošetřovatelství. Tento seznam byl částečně
schválen na zasedání VR 18.ledna t.r. a byl doplněn o další navržené členy. VR členy
komisí a jejich předsedy schválila a seznam bude k dispozici na studijním odd.
5. Různé
- prof. MUDr. J. Horák, CSc. informoval o státních zkouškách z vnitřního lékařství – bude
se vypisovat termín v mezidobí ? Zkouška je validní i pokud se nepodaří sehnat
externisty. Doc. Rychterová sdělila, že podle zákona může, ale nemusí být přítomen.
-

termíny zasedání vědecké rady 3.LF UK do konce školního roku :
8. dubna 1999
6. května 1999
3. června 1999

-

prof. RNDr. I. Raška, DrSc. informoval o Dnu otevřených dveří Laboratoře genové
exprese v pátek 5. 3. t.r. v 15,30 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

-

proděkan prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. předložil návrh na udělení medaile 3.LF UK Dr.
Wolfgangu Rutzovi, vedoucímu programu duševního zdraví Evropské kanceláře WHO.
Medaile by mu byla předána při příležitosti jeho návštěvy na 3.LF UK dne 18. 3. 1999.
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-

Dr. Rutz bude mít na fakultě přednášku na téma „Gotlandská studie – unikátní experiment
v oblasti prevence suicidality“. VR návrh schválila.

-

prof. MUDr. M. Anděl, CSc. navrhl, aby nová medaile 3.LF UK byla jednostupňová a
nikoliv již zlatá, stříbrná a bronzová. VR souhlasí s návrhem.

-

prof. Raška informoval o Workshopu EMBO - „Functional Organization of the Cell
Nucleus“, který se bude konat ve dnech 9.–12. srpna 1999 v Praze. Prof. Raška předloží
VR návrh na udělení pamětních medailí osmi účastníkům konference.

Zapsala: B.Alinčová
Kontroloval: prof. Stingl
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
Ruská 87, 100 00 Praha 10

28.4.1999

VR
4/99
ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY KARLOVY,
3.LÉKAŘSKÉ FAKULTY
DNE 8.4. 1999 NA DĚKANÁTĚ 3.LF V PRAZE 10, RUSKÁ 87
PŘÍTOMNI
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. Ivan Raška, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
OMLUVENI
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. RNDr. L. Stárka, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
.

Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
.

PŘÍTOMNÍ ČESTNÍ ČLENOVÉ
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Program :
1. Zahájení
2. Slavnostní předání dekretu „Hostující profesor University Karlovy“ prof. Dr. med. F.
Schimkovi z lékařské fakulty Eberhard-Karl University v Tübingenu, SRN
3. Sdělení děkana
4. Sdělení proděkanů
5. Různé
1. Zahájení
Dubnové zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, Csc.
V úvodu předal diplom „Hostující profesor University Karlovy“ prof. Schimkovi
z Univerzity v Tübingenu, který působí v současné době od ledna do června 1999 na
Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF UK. Slavnostního předání se
účastnil tajemník Velvyslanectví SRN dr. Lorenc Bart, kterému prof. Anděl poděkoval
za účast na slavnostním aktu a informoval o chystané spolupráci mezi 3.LF UK a
Univerzitou v Tübingenu, která se týká výměnných studijních pobytů studentů.
Děkan prof. Anděl představil MUDr. Zuzanu Trnkovou, studentku 1. ročníku PDSB,
která vloni vyhrála jako studentka 6. ročníku 1. cenu za nejlepší vědeckou práci na
Studentské vědecké konferenci 3.LF UK na téma „Charakterizace monoklonární
protilátky 2E12“. Společně se zástupkyní firmy GERANI pí B. Leitnarovou předal cenu
GERANI.
2. Sdělení děkana
- prof. Anděl informoval o dokončování akreditačního řízení v měsíci květnu. Bude
probíhat akreditace oborů pro jmenovací a habilitační řízení na Univerzitě Karlově.
V současné době probíhá akreditace základních výzkumných záměrů na MŠMT.
Naše fakulta má podáno pět záměrů;
- je třeba zapojit postgraduální studenty do grantů a sledovat jejich publikační
činnost;
- dne 16.března tr. se konala schůzka všech studentů PDSB a jejich školitelů. Studenti
3. a 4. ročníku mají dobré výsledky a začínají se z nich tříbit budoucí vědečtí
pracovníci;
- tradiční každoroční shromáždění pedagogů a studentů v Třešti zabývající se
problematikou nového curricula se bude konat ve dnech 7. a 8. května 1999.
3. Sdělení proděkanů
Proděkan prof. MUDr. J. Stingl, Csc.:
- informoval o návržení prof. MUDr. Radany Königové, CSc. na mezinárodní cenu
Heleny Rubinstein, která bude udělena v lednu 2000 pěti vědkyním v oboru
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-

-

-

-

životních věd včetně biomedicíny. Návrh na cenu musí být zaslán na rektorát do
poloviny dubna 1999. VR souhlasí s návrhem;
podal informaci z jednání předsednictva GAUKU, kde se nyní provádí oceňování
nejhodnotnějších grantů. Přihlášek ze všech fakult není mnoho. Je třeba informovat
doktorandy a jejich školitele o nutnosti podat si grant GAUKU;
na příštím zasedání VR – 6. května 1999 proběhne habilitační řízení PhDr.
Andreje Stančáka, CSc. Prof. Rokyta, který je předsedou habilitační komise,
informoval o připravenosti komise a pí Alinčová rozešle všem členům komise a
oponentům pozvánku na habilitační řízení na vědecké radě;
habilitační řízení MUDr. A. Čelka, CSc. by mohlo proběhnout 3. června 1999,
předseda komise prof. Cikrt neobdržel zatím oponentské posudky;
habilitační řízení MUDr. P. Zatloukala, CSc. – není k dispozici informace o
probíhající přípravě;
habilitační řízení MUDr. J. Málka, CSc.: byla navržena habilitační komise ve
složení: předseda – prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc., členové komise – prim. MUDr.
I. Herold, CSc., doc. MUDr. I. Čundrle, CSc., doc. MUDr. J. Pachl, CSc., doc.
MUDr. P. Ševčík, CSc., oponenti habilitační práce – doc. MUDr. J. Dostálová, CSc.,
doc. MUDr. V. Fessl, CSc. a doc. MUDr. K. Cvachovec, CSc. Vědecká rada
habilitační komisi v tomto složení schválila;
informoval o nabídce Nadání Hlávkových na cenu nejlepšímu studentovi roku. Byl
navržen František Duška z 5.ročníku (částečně učí na lékařské chemii a toxikologii).
VR souhlasí s tímto návrhem;
z rektorátu UK došla informace o ceně European Latsis Prize, kterou u příležitosti
svého 25.výročí udělí nadace „European Science Foundation“. Návrhy je třeba
zasílat na RUK do 10.května 1999. Informace bude uveřejněna ve VNS;
z rektorátu jsme obdrželi nabídku z Franklinova institutu na nominace kandidátů za
vynikající výsledky ve vědě v oblasti biologie a medicíny. Návrhy je třeba zaslat na
rektorát do 10.května 1999. Informace budou uveřejněny ve VNS;
informoval o nově schváleném oboru postgraduálního doktorandského studia
„Teoretické základy preventivní medicíny“. S konečnou platností byli stanoveni
členové oborové rady: předseda – prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc., zástupce
předsedy – prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc., členové – prof. MUDr. Michal
Anděl, CSc., doc. MUDr. Jiří Bajgár, DrSc., prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc., prof.
MUDr. Josef Fusek, DrSc., prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., MUDr. Ivan Gut, DrSc.,
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., prof. MUDr.
Jaroslav Lener, DrSc., doc. MUDr. Jiří Patočka, DrSc., prof. MUDr. Miloslav
Špliňo, DrSc., MUDr. Radim Šram, DrSc. a prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
Obor bude studovat mechanismy interakcí, chemických, fyzikálních a biologických
faktorů životního, pracovního prostředí a organismu. Integruje metodické přístupy
především z oblasti toxikologie, molekulární biologie, imunologie a epidemiologie.
Je teoretickou základnou pro preventivní obory v lékařství. Veškeré informace
týkající se školitelů a jejich témat jsou již uvedeny na internetové stránce PDSB;
informoval o dalším novém oboru postgraduálního studia – „Experimentální
chirurgie“. Předsedou oborové rady je prof. MUDr. J. Živný, DrSc. z 1.LF UK.
Členem této oborové rady z naší fakulty je prof. MUDr. P. Kuchynka, DrSc. a prof.
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MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Informace jsou k dispozici na internetové stránce
PDSB;
- dále informoval o Celostátní vědecké studentské konferenci, která je plánována na
4. listopad 1999 na LF MU v Brně.
Proděkan prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.:
-

informoval o přípravě shromáždění pedagogů a studentů v Třešti ve dnech 7.- 8.
května 1999. Setkání se účastní členové kolegia, zástupci senátu, zástupci studentů.
Bude se především projednávat spolupráce v rámci modulů curricula, transformace
modulu C, rozvrh na příští školní rok a proběhne zhodnocení I. cyklu programů.
Program bude ještě upřesněn a předjednán.

5. Různé
- prof. MUDr. I. Raška, DrSc. předložil návrh na udělení pamětních medailí 3.LF UK
vědeckým pracovníkům EMBO, kteří jsou účastníky Workshopu EMBO „Functional Organization of the Cell Nucleus“ ve dnech 9. - 12. srpna 1999 v Praze.
Jedná se o prof. Güntera Blobela, prof. Ueli Aebi, prof. Gideona Dreyfusse, prof.
Williama Charlese Earnshawa, prof. Susan Margaret Gasser-Wilson, prof. Ronalda
Alfreda Laskey. Vědecká rada souhlasí s udělením medailí 3.LF UK.
- prof. MUDr. M. Anděl, CSc. předložil žádost doc. MUDr. M. Urbana, přednosty
urologické kliniky, o povolení jednoho zkoušejícího pro dílčí státní zkoušky
„Chirurgie“, státní rigorózní zkoušky magisterského studijního programu
„Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením“, a to MUDr. Riada Sabru, CSc.
Vědecká rada žádost schválila.
- prof. MUDr. J.Schindler, DrSc. informoval o chystaném příjezdu prof. Brennera do
ČR dne 25. července 1999. Dne 26. 7. 1999 by slavnostně převzal na rektorátě
pamětní medaili Univerzity Karlovy.

Zapsala: B. Alinčová
Kontroloval: prof. Stingl
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
Ruská 87, 100 00 Praha 10

25. 5. 1999

VR
5/99
ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY KARLOVY,
3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
DNE 6. KVĚTNA 1999 NA DĚKANÁTĚ 3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87
PŘÍTOMNI
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc
Prim. MUDr. Karel Křikava
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Prof. RNDr.. Ivan Raška, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
Prof.. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka,
DrSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
MUDr. František Koukolík, DrSc.
Doc.MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

PŘÍTOMNÍ ČESTNÍ ČLENOVÉ
OMLUVENI
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
Prof. MUDr. Vlastimil Slouka, CSc.
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
MUDr. Karel Filip, CSc.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.

.

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

Zahájení
Sdělení děkana
Sdělení proděkanů
Různé
Habilitační řízení PhDr. Andreje Stančáka, CSc. v oboru normální fyziologie

1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. V úvodu předal
slovo prof. MUDr. Vladimíru Benckovi, DrSc. z 1. LF UK, předsedovi komise pro
obhajoby doktorských disertačních prací v oboru hygiena, epidemiologie a všeobecné
zdravotnictví, který slavnostně předal jmenovací diplomy členům této komise – doc.
MUDr. Bohumíru Křížovi, CSc., prof. MUDr. Jiřímu Havránkovi, CSc. a doc. MUDr.
Mileně Černé, DrSc.
2. Sdělení děkana
- prof. Anděl informoval o rozšíření vědecké rady 3. LF o tři nové externí členy, kteří
byli schváleni akademickým senátem – primáře MUDr. Karla Křikavu, primáře
chirurgického odd. Nemocnice v Pelhřimově, MUDr. Milana Šmída, CSc., ředitele
Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze a MUDr. Karla Filipa, CSc., ředitele
IKEM v Praze a uvítal přítomného MUDr. Křikavu;
- informoval, že nyní probíhá na fakultě řada akreditací podle zásad MŠMT. Část
akreditace fakulty proběhla v prosinci 1998, kdy fakultu navštívila akreditační
komise a její vyjádření bylo kladné, ale ještě proběhne definitivní vyjádření dne
16. 5. t. r.;
- proběhne tzv. americká akreditace, aby zde mohli studovat američtí studenti;
- do 20. května je nutné odevzdat návrhy akreditace oborů pro habilitační a
profesorská řízení a PDSB;
- tradiční každoroční shromáždění pedagogů a studentů v Třešti zabývající se
problematikou nového curricula se bude konat ve dnech 7. a 8. května 1999.
3. Sdělení proděkanů
Proděkan prof. MUDr. J. Stingl, Csc.:
- podal informaci z porady proděkanů UK, týkající se terminologie oborů;
- na příštím zasedání VR dne 3. června 1999 proběhne habilitační řízení MUDr.
Alexandra. Čelka, CSc. a habilitační řízení MUDr. Petra Zatloukala, CSc. Pí
Alinčová rozešle všem členům komise a oponentům pozvánku na habilitační řízení
na vědecké radě;
- do 20.května 1999 musí fakulta dodat na rektorát UK dotazníky „Žádost o akreditaci
habilitačního řízení a jmenovacího řízení profesorem“ s vyjádřením a souhlasem VR.
Jsou již k dispozici materiály k této věci, VR musí definitivně navrhnout tyto obory,
jejichž garantem musí být profesor fakulty v daném oboru nebo dva docenti
(nejméně s úvazkem 0,5) a podmínkou je též doktorandské studium vedené na
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ústavech a klinikách. VR podrobně diskutovala každý navržený obor a po
zpracování bude vše postoupeno na rektorát UK. Jedná se o tyto obory :
-

- gynekologie a porodnictví
- lékařská psychologie
- neurologie
- oftalmologie
- pediatrie
- psychiatrie
- vnitřní nemoci

anatomie, histologie a
embryologie
lékařská biologie
chirurgické obory
dermatovenerologie
preventivní lékařství
lékařská farmakologie
normální a patologická fyziologie

- seznámil VR se seznamem návrhů projektů pro Interní grantovou agenturu MZ ČR
(IGA) na rok 2000 z 3. LF – celkem je 12 návrhů, FRVŠ – 19 návrhů, GAČR – 6
návrhů. VR návrhy grantů schválila.
- profesorské řízení doc. PhDr. Jiřího Koženého, CSc. , vedoucího Laboratoře
psychometrických studií PCP v oboru lékařská psychologie: byla ustanovena
komise pro profesorské řízení. Předseda komise – prof. PhDr. Jiří Hoskovec, CSc.
z FF UK, členy komise – prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc., FF UK, doc. PhDr.
Václav Břicháček, tč. v důchodu, prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., PCP Praha,
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Fakulta sociálních studií MU Brno.
4. Různé
- studentská vědecká konference 3.LF UK se bude konat ve dnech 27. a 28.května
1999;
- prof. Anděl navrhl studenta Davida Polnického na udělení medaile 3. LF UK za
obětavou pomoc při povodních na Moravě – medaile bude předána při promocích
v červenci 1999;
- prof. Anděl informoval, že ve dnech 29. 6. - 4. 7. 1999 pořádá Česká fyziologická
společnost spolu s Univerzitou Karlovou 2. evropský kongres federace evropských
fyziologických společností. Prezident Kongresu FEPS prof. MUDr. Stanislav Trojan,
DrSc. navrhuje prof. MUDr. Richarda Rokytu, DrSc., generálního sekretáře
kongresu na stříbrnou medaili UK. Prof. Rokyta má o tento kongres mimořádné
zásluhy a bylo by vhodné ocenit jeho zásluhy i o Univerzitu Karlovu touto medailí.
VR souhlasí s návrhem;
- prof. Anděl informoval o návrhu prof. MUDr. Stanislava Trojana, DrSc. a prof.
MUDr. Richarda Rokyty, DrSc. na udělení pamětních medailí Univerzity Karlovy
těmto významným pracovníků fyziologie v Evropě, kteří mají vztah k české
fyziologii a mají zásluhy o rozvoj české vědy a budou se účastnit 2.evropského
kongresu federace evropských fyziologických společností v červnu 1999 :
- Prof. Dr.med. Erich Weibel, profesor na LF University v Bernu ve Švýcarsku, je
presidentem IUPS, řečníkem kongresu, dlouhodobě spolupracuje s českými
fyziology a významně se zasloužil o pořádání Regional Meeting IUPS v roce
1991 v Praze.
- Prof. Dr. med. Ervin Neher, je profesorem na Universitě v Düsseldorfu
v Německu, je laureátem Nobelovy ceny, kterou obdržel v r. 1991 spolu s prof.
Sackmanem za objev a zdokonalení metody terčíkového zámku. Spolupracuje
dlouhodobě s českými fyziology.
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- Prof. Swyngdehauw, docteur en medicine, docteur és sciences, je profesor
fyziologie z University v Paříži VII. je zvoleným presidentem FEPS na další
období a mimořádně se zasloužil o přidělení kongresu FEPS do Prahy.
Dlouhodobě spolupracuje s českými kardiofyziology. Velmi často přednáší
v Praze a pořádá společná česko-francouzská zasedání v oblasti kardiologie a
kardiofyziologie.
Vědecká rada souhlasí a udělení pamětních medailí UK doporučuje.
6. Habilitační řízení
PhDr. Andrej Stančák, CSc.
Odborný asistent Kliniky normální, patologické a klinické fyziologie splnil
všechny podmínky pro zahájení habilitačního řízení v oboru normální fyziologie.
Předložil a obhájil habilitační práci na téma „Změny korové oscilační aktivity při
volním pohybu“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Elektroencefalografické
změny při volním pohybu“.
Předsedou přípravné komise pro habilitační řízení byl prof. MUDr. Richard Rokyta,
DrSc., přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, členy komise –
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. z Neurologické kliniky LF MU v Brně, doc. MUDr. Miloslav
Kukleta, CSc. z Fyziologického ústavu LF MU v Brně, doc. MUDr. Miloslav Kuba, |CSc.
z katedry patologické fyziologie LF UK v Hradci Králové a prof. MUDr. PhDr. Jana
Mačáková, CSc. z Ústavu patologické fyziologie LF UP v Olomouci. Oponenty habilitační
práce byli – prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., ředitel Ústavu experimentální medicíny AV ČR
v Praze, MUDr. Jan Bureš, DrSc. z Fyziologického ústavu AV ČR v Praze a doc. MUDr. Pavel
Kalvach, CSc., přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK v Praze.
Habilitační přednášku hodnotili tito členové VR: MUDr. František Koukolík, DrSc.,
prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Usnesení : vědecká rada 3.LF UK doporučuje, aby PhDr. Andrej Stančák, CSc.
byl jmenován docentem v oboru normální fyziologie.
Hlasování VR : 17 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 neplatných hlasů.
Zapsala : B. Alinčová
Kontroloval : prof. Stingl
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
Ruská 87, 100 00 Praha 10

VR

1. 7. 1999

6/99

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY UK - 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY
DNE 3. ČERVNA 1999 NA DĚKANÁTĚ 3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87
Přítomni:
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
Doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
Prim. MUDr. František Koukolík, DrSc.
Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Raška, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Omluveni:
MUDr. Karel Filip, CSc.
Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSS.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Přítomní čestní členové:
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
Prof. MUDr. Vlastimil Slouka, CSc.

Program:
1. Zahájení
2. Sdělení děkana
3. Sdělení proděkanů
4. Různé
5. Habilitační řízení MUDr. Alexandera Čelka, CSc. v oboru epidemiologie
Habilitační řízení MUDr. Petra Zatloukala v oboru vnitřní nemoci

1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. V úvodu informoval vědeckou radu
o dvou habilitačních řízeních, která se budou konat od 15 hodin.

2. Sdělení děkana: Prof. Anděl informoval o vypracování podkladů pro akreditační řízení týkající se
habilitačních a jmenovacích řízení. Na odd. vědy se soustředily veškeré materiály pro vyplňování
formulářů a zpracování žádostí o akreditaci oborů. Na rektorát byly materiály odevzdány v termínu do
20.května. Žádosti bude zpracovávat rektorát a pak budou postoupeny ke schválení na MŠMT. Prof.
Anděl navrhl na doplnění oborů k akreditaci dodatečně: - lékařská chemie a biochemie

-

popáleninová medicína a plastická chirurgie
mikrobiologie
anesteziologie a resuscitace.

VR souhlasí s akreditací těchto oborů. Akreditační formuláře a ostatní materiály je třeba urychleně
zpracovat a odevzdat co nejdříve na rektorát. Komisi pro akreditaci lékařských fakult předsedal prof.
Lojda a prof. Stránský (byl jmenován MŠMT) – dvě komise pracují souběžně. Podle informací
rektorátu akreditace má být schválena na dobu 5 let, nyní je nové číslo – na šest let. V akreditační
komisi pro lékařské fakulty je za naši fakultu prof. Horák.
Ve dnech 7. - 8. května se v Třešti konalo tradiční každoroční výjezdní zasedání k novému
curriculu 3. LF.

3. Sdělení proděkanů: Proděkan prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. podrobně informoval o
setkání pedagogů a studentů v Třešti. Zúčastnili se ho členové kolegia děkana, vedoucí modulů,
studenti 1. - 3.ročníku, kteří se už změněným způsobem učí, jejich pedagogové a také zástupci AS fakulty.
Na setkání byly probírány problémy a pozitivní i negativní aspekty nového curricula. Byla navržena řada
opatření pro organizaci příštího školního roku. Diskuse byla otevřená a vstřícná ze stran učitelů i studentů.
Studenti se aktivně zapojili do jednání, měli zhotoveny přehledy na foliích - posuzování kurzů a modulů,
hodnocení pedagogů atd. Probíhala velmi bohatá diskuse. Vývoj v novém curriculu ukazuje na nové
koncepční problémy. Studenti ve 3. ročníku jsou spokojeni – jedná se o kvalitní studenty, nižší ročníky jsou
kvalitativně horší. Podrobný zápis bude k dispozici pro všechny účastníky.

Proděkanka doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.: pro státní
závěrečnou zkoušku bakalářského studia fyzioterapie je třeba schválit nového člena navržena je doc. Kellerová z neurologie. VR souhlasí s návrhem. Komise byla schválena ve
složení: prof. Janda, PhDr. Herbenová, Mgr. Fuksa, Mgr. Durecová, MUDr. Vávra, PhDr. Stančák a nová
členka doc. Kellerová. Pro zdravotní vědy byla schválena komise: doc. Šimek, MUDr. Kozák, MUDr.
Kašpárková, doc. Stránský.

4. Různé:
- Prof. Anděl věnoval pozornost výuce studentů v ambulancích, v 6. ročníku bude potřeba
studenty více pouštět do světa, tzn. do nemocnic kolem Prahy, např. Říčany, Mělník atd. Dále se zabýval
výsledky studia (chirurgie-interna).

- Prof. Anděl navrhl MUDr. Alenu Doubkovou, odbornou asistentku Ústavu anatomie
na udělení pamětní medaile 3. LF UK k důležitému životnímu výročí. MUDr. Doubková
podstatnou část své profesionální kariéry věnovala 3. lékařské fakultě. Významně se zasloužila o
úspěch reformy studia lékařství na fakultě. VR schválila udělení medaile MUDr. Aleně Doubkové.

- Prof. Anděl navrhl prof. Roberta B. Tattersalla, M.D. na udělení čestného doktorátu
UK. Prof. Tattersall vystudoval lékařskou fakultu Univerzity v Cambridge a již jako začínající lékař
popsal neobvyklý typ diabetes mellitus, který se vyskytuje u mladých lidí, a přesto má charakter diabetu
dospělých. Tento typ byl pojmenován Maturity Onset Diabetes in Young, ve zkratce MODY. Tento pojem
se používá i po třiceti letech dosud. MODY typ diabetu (některými též nazývaný Tattersallův syndrom) se
stal významný, protože představuje jednoduše dědičný typ choroby, která má jinak polygenní dědičnost.
Výzkum posledních deseti let vedl ke specifikaci nyní 7 subtypů MODY typu diabetu a MODY typ
choroby se stal modelem pro další zkoumání v této oblasti. Objev diabetes mellitus typu MODY zásadním
způsobem ovlivnil vývoj klinické i experimentální diabetologie. Práce prof. Tattersalla jsou citovány
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v každé významné světové monografii o diabetu. Je autorem více než 200 článků v předních světových
časopisech, 6 monografií, přednášel v několika desítkách zemí světa na předních světových a evropských
diabetologických kongresech. Po řadu období sloužil v redakčních radách důležitých diabetologických
časopisů, pracoval ve významných funkcích v Evropské společnosti pro studium diabetu a v Britské
diabetologické společnosti. Stal se profesorem na Nottinghamské univerzitě. Prof. Tattersall má blízký a
upřímný vztah k České republice a Univerzitě Karlově. Již v době před listopadem 1989 vytvořil pevný
vztah k české diabetologii, přednášel na výročních diabetologických dnech v Luhačovicích a zajišťoval
další kontakty mezi Univerzitou Nottingham a českými pracovišti. Pro 3. LF UK pak již téměř deset let
zasílá časopisy Lancet, New England Journal of Medicine a British Medical Journal. VR schválila

návrh na udělení čestného doktorátu prof. R. Tattersallovi, M.D.
- Prof. Anděl předložil žádost MUDr. Evy Gojišové, zastupující přednosty
Stomatologické kliniky 3.LF UK o zahájení habilitačního řízení v oboru stomatologie.
MUDr. Gojišová předkládá veškeré materiály a habilitační práci na téma „Estetická stomatologie“.
VR souhlasí se zahájením habilitačního řízení. Byla určena komise pro posouzení habilitační
práce, která podá na příštím zasedání své vyjádření.

- Doc. Bartoníček přednesl návrh na udělení medaile 3. LF UK Prof. B.G. Weberovi,
dřívějšímu přednostovi ortopedické kliniky v St. Gallenu. K předání medaile by došlo při
příležitosti sympozia „30 let náhrad kyčelního kloubu v Československu a v České republice“, které
pořádá ortopedická klinika 3. LF UK ve dnech 16. a 17. září 1999. Sympozia se zúčastní řada předních
světových odborníků. Prof. Weber dlouhodobě úzce spolupracuje s ortopedickou klinikou 3. LF UK a
přednese na symposiu jeden z hlavních referátů. VR souhlasí s udělením pamětní medaile 3.LF

UK Prof. B.G. Weberovi.
- Doc. Bartoníček přednesl návrh na udělení pamětní medaile prof. Heinzi Wagnerovi,
emeritnímu profesorovi ortopedické kliniky v Norimberku. Prof. Wagner patří mezi světové
uznávané odborníky v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu, a to jak v Evropě, tak v USA.
Má vřelý vztah k ČR a zejména k Univerzitě Karlově. Opakovaně navštívil kliniku ortopedie 3. LF UK a
zúčastnil se i všech mezinárodních kongresů, které klinika pořádala. K předání medaile by došlo při
příležitosti sympozia „30 let náhrad kyčelního kloubu v Československu a v České republice“, které pořádá
ortopedická klinika 3. LF UK ve dnech 16. a 17. září 1999. VR souhlasí s udělením pamětní

medaile 3. LF UK prof. H. Wagnerovi.
- Doc. Kalvach informoval o návštěvě 42 karibských studentů na neurologické klinice
v červenci t. r. po dobu 1 týdne. Při loňské návštěvě bylo těchto studentů 12.
- Prof. Anděl informoval o návštěvě studentů ze Švédska.
- Prof. Königová sdělila, že na klinice popáleninové mediciny byl od dubna t. r. na stáži
student 5. ročníku LF UK Plzeň na dobu jednoho měsíce.
- Prof.Raška informoval o Mezinárodním workshopu o buněčném jádru v srpnu 1999.
- Prof. Königová informovala o mezinárodním Lékařském kursu přípravy na jadernou
nehodu (Medical Education for Nuclear Accident Preparedness), který proběhne ve dnech 14.
– 18. 6. 1999 na 3. LF UK. Slavnostní zahájení bude 14. června v Syllabově posluchárně v 9 hodin.
- Prof. Provazník informoval o Mezinárodním kursu prostředí a zdraví, který proběhne 21.
června 1999 na Státním zdravotním ústavu. Kurs zahájí prof. Anděl.

- Prof. Rokyta informoval o 2. evropském kongresu Federace evropských fyziologických
společností, který pořádá Česká fyziologická společnost spolu s Univerzitou Karlovou ve dnech 29.
6. – 4. 7. 1999.

- Prof. Jelínek podal podrobnou informaci o proběhlé Studentské vědecké konferenci
1999. Kladem konference byl hladký průběh, který zajistila skupina Trimedu pod vedením MUDr.
Votavy. Vystoupení studentů bylo většinou na vysoké formální úrovni a postgraduální studenti si
pomalu zvykají prezentovat svou práci. První v pořadí se umístila Barbara Hloušková (5. ročník,
školitelka MUDr. Hornová z oční kliniky), která přednesla práci na téma „Laserová korekce myopie a
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změny nitroočního tlaku“. Místo druhé a třetí obsadili H. Matějka, K. Urbancová (Klinika
anesteziologie a resuscitace) a Urban, Kopeček (PCP). S radostí lze pozorovat, že úroveň konferencí se
rok od roku lepší a zúčastnění je berou jako příležitost předvést, že něco dokázali. Přetrvává ovšem
nezájem studentské i pedagogické obce. Odborné porotě se podařilo hned prvý den konference vytvořit
nesmlouvavě kritickou, ale přesto velice vlídnou atmosféru. Podrobná informace o SVK bude ve
VNS č. 24.

- Prof. Anděl sdělil, že podle výsledku o grant IGA MZ 1999 oznámených Univerzitou
Karlovou obdržela 3. LF UK v kategorii I. - 3 projekty, v kategorii II. – 1 projekt.
- Vědecké hodnosti PhD: MUDr. Romana Šlamberová z Fyziologického ústavu AV ČR,
postgraduální studentka 3. LF UK, úspěšně obhájila doktorandskou disertační práci
v oboru neurovědy na téma „GABA a excitační aminokyseliny v epileptogeneze během
vývoje“. Obhajoba se konala 22. 4. 1999 na ÚEM AV ČR. Usnesení: vědecká rada 3. LF UK
souhlasí s udělením vědecké hodnosti PhD. Hlasování: 15 kladných hlasů, 0 záporných, 0
neplatných hlasů.

- Habilitační řízení: MUDr. Alexander Čelko, CSc., odborný asistent oddělení
epidemiologie Centra preventivního lékařství 3. LF UK, splnil všechny požadavky
k zahájení habilitačního řízení v oboru epidemiologie. MUDr. A. Čelko předložil a obhájil
habilitační práci na téma „Epidemiologická analýza úmrtnosti na nejčastější zhoubné novotvary v České
republice 1970 - 1995“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Příčina smrti zhoubný nádor. Proč ?“.
Předsedou přípravné komise pro habilitační řízení byl prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc., členy komise
byli: prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., prof. MUDr. Bohumír Ticháček, DrSc., prof. MUDr. Michal
Anděl, CSc. a MUDr. Martin Bobák, MSc, PhD. Oponenty habilitační práce byli: prof. MUDr. Vladimír
Janout, CSc., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc. a prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Habilitační
přednášku hodnotili tito členové VR: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. a
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Usnesení: vědecká rada 3.LF UK doporučuje, aby MUDr.
Alexander Čelko, CSc. byl jmenován docentem v oboru mikrobiologie. Hlasování: 13
kladných hlasů, 1 záporný hlas a 1 neplatný hlas.

MUDr. Petr Zatloukal, CSc., zastupující přednosta kliniky
pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, splnil všechny podmínky k zahájení
habilitačního řízení pro obor vnitřní nemoci. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. předložil a obhájil
habilitační práci na téma „Význam bronchoalveolární laváže“ a přednesl habilitační přednášku na téma
„Postižení plic u progresivní systémové sklerózy“. Předsedou přípravné komise pro habilitační řízení byl
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc., členy komise byli: prof. MUDr. Rostislav Koďousek, CSc., prof.
RNDr. Jan Kovařík, DrSc., doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc. a doc. MUDr. Boris Šťastný, CSc.
Oponenty habilitační práce byli: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. a
MUDr. Josef Drbal. Habilitační přednášku hodnotili tito členové VR: doc. MUDr. Vlasta Rychterová,
CSc., prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. a MUDr. Karel Křikava, CSc. Usnesení: VR 3. LF UK

doporučuje, aby MUDr. Petr Zatloukal, CSc. byl jmenován docentem v oboru vnitřní
nemoci. Hlasování: 14 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 1 neplatný hlas.
Zapsala: B. Alinčová, kontroloval: prof. Stingl
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ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
dne 7. října 1999 na děkanátě 3. LF v Praze 10, Ruská 87
Přítomni:
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
MUDr. Karel Filip, CSc.
prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
prim. MUDr. Frant. Koukolík, DrSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
prof. MUDr. Ivan Raška, DrSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.

Omluveni:

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka,
DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Přítomní čestní členové:

prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Sdělení proděkanů
3. Různé

1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil proděkan prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. Omluvil
pana děkana prof. MUDr. M. Anděla, CSc. ze zasedání VR z důvodu účasti na
schůzi pí ředitelky FNKV. V úvodu uvítal členy vědecké rady v novém školním
roce 1900/2000. Prof. Provazník rozdal všem členům vědecké rady VI. díl Manuálu
prevence, nazvaný Prevence poruch zdraví dětí a mládeže.
Prof. Stingl sdělil termíny zasedání vědecké rady v zimním semestru školního roku
1999/2000 :
4. listopad 1999
2. prosinec 1999
6. leden 2000

2. Sdělení proděkanů
Prof. MUDr. J. Stingl, CSc.:
- na příštím zasedání vědecké rady 3. LF UK dne 4. listopadu 1999 proběhne
profesorské jmenovací řízení doc. PhDr. Jiřího Koženého, CSc. v oboru lékařská
psychologie. Je nutné navrhnout a domluvit pedagogicky orientovanou
přednášku pro studenty ohodnocenou členy VR 3. LF UK. Přednášky se zúčastní
a zhodnotí ji - prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. a doc. MUDr. Vlasta
Rychterová, CSc.
- habilitační řízení MUDr. Evy Gojišové v oboru stomatologie – interní hodnotící
komise VR ve svém závěru uvedla, že habilitační práce na téma „Estetická
stomatologie“ po stránce formální ani po stránce obsahové nesplňuje
předpoklady kladené na habilitační práci a navrhuje zásadní přepracování. Dále
MUDr. Gojišová nemá vědeckou hodnost CSc. ani PhD. a děkan 3. LF UK by
v případě habilitace musel přiložit dopis vysvětlující důvody absence vědecké
hodnosti. Vzhledem k tomu, že na fakultě není profesor v daném oboru, a obor
nebude s největší pravděpodobností akreditován, bylo by event. řešení, aby
MUDr. Gojišová podala žádost o habilitační řízení na LF UP v Olomouci.
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- žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na návrh děkana fakulty
podal doc. MUDr. Petra Arenberger, CSc. v oboru dermatovenerologie. Byla
pověřena interní hodnotitelská komise VR, která prostuduje přiložené materiály a
své vyjádření předloží na příštím zasedání vědecké rady dne 4. listopadu
1999.
- informoval o návrhu proděkana prof. MUDr. C. Höschla, DrSc. na udělení
medaile 3. LF UK prof. Hughu Freemanovi z Velké Británie, která by mu byla
předána při příležitosti jeho návštěvy na 3. LF UK dne 12. 10. 1999. Prof.
Freeman bude mít přednášku na Psychiatrické klinice 3. LF UK na téma „The
Century of Psychiatry“. Vzhledem k tomu, že pamětní list je nutné předat ke
grafickému zpracování v předstihu, schválilo tento návrh již předběžně kolegium
děkana v září. Vědecká rada souhlasí s udělením medaile prof. H. Freemanovi.
- Vědecké konference 3. LF UK 1999 - předběžný termín 29. - 30. listopadu 1999.
Je nutné zajistit větší účast na konferenci. Konference by měla probíhat tentokrát
v šesti sekcích. Prvních pět sekcí bude soustřeďovat granty vázané na jednotlivé
výzkumné záměry. Šestá sekce bude zahrnovat všechny zbývající granty.
Podrobnosti dojedná individuálně s koordinátory jednotlivých sekcí prof. Stingl.
Prof. Jelínek navrhl perspektivně zařadit SVK postgraduálních studentů do
podzimní vědecké konference. Vzhledem k financování PDSB je nutné hodnotit
studenty již po 1.ročníku studia. Je velký počet studentů přijatých do
postgraduálního doktorského studia a velmi malé procento studentů, kteří
studium dokončí. Kritéria je třeba zpřísnit. Za studenty plně zodpovídají a ručí
jejich školitelé. Je nutné provádět kontrolu již po 1. roce studia. Pokud nebudou
studenti během 2. ročníku publikovat, bude jim studium ukončeno. Je nutné
zvýšit počet studentů, kteří složí rigorózní zkoušku a připraví disertační práci.
Nyní je podle VŠ zákona délka interního postgraduálního studia tři roky – v této
době však kvalitní disertační práce nemůže být dokončená. Je možné tuto situaci
řešit pokračováním v externím - kombinovaném studiu.
- akreditace oborů k habilitačním a profesorským řízením - probíhá řízení na
MŠMT, zatím platí ty, které jsou uvedeny v příloze č. 7 Statutu UK až do
rozhodnutí MŠMT. Budou uznány i obory, kde nejsou studenti PDSB, a to na tři
roky. Hůře na tom jsou obory klinické, které nejsou obsazeny. Prof. Ošťádal
informoval o problému akreditace oborů PDSB v biomedicíně. V biomedicíně
jsou od školního roku 1999/2000 uznány dva nové obory – Teoretické základy
preventivní medicíny (oborová rada se sídlem na 3. LF UK, předseda prof.
Provazník) a Experimentální chirurgie. Motivaci studentů by zvýšila kombinace
teorie s klinikou. Oborová rada je garantem odborné činnosti a fakulta je
finančním garantem. Předseda oborové rady se musí starat o to, aby nezapadly
výrazné talenty. Na toto téma proběhla diskuse, ze které hlavně vyplynulo, že
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postgraduální studium by nemělo sloužit pouze jako získání momentálního
zaměstnání. Je potřeba vytvářet náležitou inspirativní atmosféru na pracovišti.

3. Různé
- prof. Rokyta informoval o zřízení Národně výzkumného centra. Členy z fakulty
jsou prof. Kršiak a doc. Mareš. Fakulta by se měla v této věci zapojit.
- prof. Vonka požádal VR o stanovisko ve věci restrukturalizace rezortních ústavů.
Jedná se o Onkologický ústav v Brně, Endokrinologický ústav v Praze 1, Ústav
hematologie a krevní transfuze v Praze 2 a ÚPDM v Praze 4. Ústavy by měly být
připojeny k lékařským fakultám z důvodu posílení vědy.
Na toto téma proběhla diskuse, v jejímž průběhu se dostavil děkan prof. Anděl.
VR zaujala stanovisko a hlasováním je potvrdila. Pan děkan stanovisko VR odešle
předsedovi sekce pro vědu a výzkum ing. Mertlíkovi.
Zapsala: B. Alinčová
Kontroloval: prof. Stingl
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
Ruská 87, 100 00 Praha 10

VR

1. 11. 1999

11/99

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
dne 4. listopadu 1999 na děkanátě 3. LF v Praze 10, Ruská 87
Přítomni:
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
prim. MUDr. František Koukolík,
DrSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal,
DrSc.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka,
DrSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Omluveni
MUDr. Karel Filip, Csc.
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.
Přítomní čestní členové
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Sdělení děkana
3. Sdělení proděkanů
4. Různé
5. Profesorské řízení doc. PhDr. Jiřího Koženého, CSc. v oboru lékařská
psychologie
Z 22 členů vědecké rady bylo přítomno 18 členů, vědecká rada byla schopná
usnášet se na udělení vědeckopedagogických titulů.

1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Uvítal
členy VR a seznámil je s programem dnešního zasedání, v jehož závěru
proběhne profesorské jmenovací řízení doc. PhDr. J. Koženého, CSc.
2. Sdělení děkana
- výsledek bude vyhlášen v listopadu 1999. Pokud se týká akreditace oborů pro
habilitační a profesorské jmenovací řízení, situace je na naší fakultě podobná
jako na jiných menších prof. Anděl informoval o evaluačním a akreditačním
řízení, které probíhá na MŠMT a fakultách, zastoupení profesorů a docentů je
samozřejmě větší na 1. LF. Zatím platí obory, které jsou uvedeny v příloze č. 7
Statutu UK až do rozhodnutí MŠMT. Budou uznány i obory, kde nejsou
studenti PDSB - a to na 3 roky.
- informoval o novém curriculu fakulty. Vědecká rada se bude podrobněji
zabývat problémy curricula na zasedání v době, kdy bude více času a nebude
na programu habilitační nebo jmenovací řízení;
- informoval o akreditaci v rámci amerického stipendia;
- probíhá výstavba 6. patra 3.LF o rozloze 600 m2 - budou zde dvě učebny,
počítačová učebna, 4 - 5 místností molekulární genetiky s učebnou, která je
nyní v pavilonu G, odd. buněčné biologie, odd. výživy, tři laboratoře pro odd.
chemie a biochemie a restaurační a kulturní středisko;
- na návrh fakulty byla udělena Cena Josefa Hlávky pro nejlepšího studenta ve
školním roce 1998/1999 Františku Duškovi, studentovi 6. ročníku 3. LF UK;
- prof. Anděl pověřil MUDr. Křikavu promyšlením praxe studentů mimo FNKV
v malých nemocnicích;
- výuka studentů ve 4. ročníku je nyní velmi přísná, je třeba, aby se
pedagogové studentům mimořádně věnovali. V 5. a 6. ročníku se výuka

rozvolní a studenti mají větší zodpovědnost. Je nutné zainteresovat studenty na
vědecké práci ve 4. a 5. ročníku. Např. v USA se studenti věnují jeden rok
povinné vědecké práci;
- dne 22. října proběhla volba kandidáta na rektora Univerzity Karlovy. Ze tří
uchazečů obdržel hned v prvním kole voleb v Akademickém senátu UK
nadpoloviční většinu hlasů dosavadní prorektor UK, doc. Ing. Ivan Wilhelm,
CSc.

3. Sdělení proděkanů
Prof. MUDr. J. Stingl, CSc.:
- Akademický senát 3. LF UK zvolil dne 1999 v tajné volbě děkanem
dosavadního děkana fakulty prof. MUDr. Michala Anděla, CSc. Z celkového
počtu 32 hlasů jich získal 30, dva hlasy byly neplatné.
- předložil VR návrh doc. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc. na udělení čestného
doktorátu Univerzity Karlovy profesoru Dr. med. Gerdu Plewigovi,
přednostovi Dermatologické a venerologické kliniky Univerzity Ludwiga
Maxmiliána v Mnichově. Prof. Plewig je celosvětově uznávaným odborníkem.
Jeho vědecká práce je značně rozsáhlá. Je šéfredaktorem nebo členem
redakčních rad ve 14 odborných časopisech, mezi které patří na jedné straně
přední celosvětově uznávané časopisy, jako je Der Hautartz, Archives of
Dermatological Research, Dermatology a další a na druhé straně např. časopis
Česko Slovenská Dermatologie, ve kterém je aktivním členem v zahraniční
části redakční rady. V Německu je významnou osobností pro své vedoucí
pozice jako lékařský ředitel spojených nemocnic Klinikum Innenstadt a
Klinikum Grosshadern a pro významné výzkumné objevy v oblasti
papulopustulózních dermatóz. Je čestným nebo korespondujícím členem 14
zahraničních dermatologických společností, včetně České dermatologické
společnosti. Za svou odbornou práci je držitelem převážně amerických cen za
významný výzkumný přínos především v oblasti retinoidů.
Těchto
vyznamenání dostal celkem 18. V květnu 1997 mu byla udělena stříbrná
medaile 3. LF UK. Mezi dvě odborné nadace, které prof. Plewig založil, je
třeba jmenovat především nadaci Kreissl – von Coudenhove, kterou založil
v r. 1996 společně s českým doktorem UK Rainerem Kreisslem na podporu
dermatologie na Karlově Univerzitě. Díky této velmi aktivní nadaci byla kožní
pracoviště UK vybavena kvalitní přístrojovou technikou, jejím
prostřednictvím jsou nám dodávány podle našich potřeb knihy a
http://www.lf3.cuni.cz
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dermatologické časopisy, většina mladých spolupracovníků z Čech již v rámci
stáží navštívila Dermatologickou kliniku prof. Plewiga v Mnichově a
seznámila se s tamními výzkumnými projekty a klinickou prací jednoho
z nejmodernějších dermatologických pracovišť na světě. Také přednostové
klinik a další dermatologičtí odborníky mohou díky nadační aktivitě
navštěvovat akce pořádané v zahraničí. Čestný doktorát UK by byl pro prof.
Plewiga oceněním jeho dosavadní plodné odborné činnosti i spolupráce
s českými kolegy a bude pro něho bezesporu závazkem k rozšiřování dalších
společných forem česko-německé odborné spolupráce. VR souhlasí s návrhem
na udělení čestného doktorátu UK prof. Plewigovi.
- habilitační řízení - MUDr. Eva Gojišová: hodnotící komise navrhuje
habilitační práci přepracovat, konzultace se ujme v této věci prof. Königová.
Vzhledem k tomu, že v oboru stomatologie nebude 3. LF UK udělena
akreditace pro habilitační řízení, VR navrhuje provést habilitační řízení na LF
UP v Olomouci, event na jiné fakultě.
- habilitační řízení - MUDr. Jiří Málek, CSc.: po poradě s předsedou habilitační
komise prof. MUDr. J. Pokorným, DrSc. a na základě doporučení oponentů,
požádal MUDr. Málek o stažení žádosti o zahájení habilitačního řízení
z důvodů přepracování habilitační práce.
- postgraduální doktorské studium – probíhá hodnocení studentů 2. a 3.ročníku.
Po odevzdání výsledků na odd. vědy převezme materiály prof. Jelínek a
provede vyhodnocení. O výsledku bude informovat na prosincovém zasedání
VR.
- profesorské jmenovací řízení - doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. v oboru
dermatovenerologie: interní hodnotící komise po prostudování materiálů
doporučuje zahájení řízení. Byla ustanovena komise pro profesorské
jmenovací řízení ve složení: předseda: prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.,
přednosta Dermatovenerologické kliniky LF UK Plzeň, členové komise: prof.
MUDr. František Vosmík, DrSc., přednosta Dermatovenerologické kliniky 1.
LF
UK Praha,
doc. MUDr. Věra Semerádová, CSc.,
přednosta
Dermatovenerologické kliniky LF MU Brno, doc. MUDr. Milan Buček, CSc.,
přednosta Dermatovenerologické kliniky LF UP Olomouc a prof. Dr. med.
Dr.h.c. Thomas Ruzicka, přednosta Dermatologické kliniky HHU Düsseldorf,
SRN.
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Vědecká konference 3. LF UK proběhne 29. a 30. listopadu a bude organizována
následovně :
1. vedoucí jednotlivých výzkumných záměrů soustředí projekty, které
s jednotlivými výzkumnými záměry souvisejí;
2. zbývající grantové projekty budou zařazeny do skupiny VARIA, která bude
mít oddělené jednání způsobem podobným jako v předcházejících letech;
3. zásady organizace interních oponentur v rámci výzkumných záměrů
stanoví jednotliví vedoucí záměrů;
4. komise pro vědu a výzkum 3. LF UK stanoví zásady pro organizaci sekce
VARIA;
5. rozpis grantových projektů a jejich zařazení do jednotlivých skupin (VZ a
VARIA) bude zveřejněn ve VNS, event. informace dostupné v Ústavu
anatomie;
6. všichni si připraví pro projekt, jehož jsou řešiteli, informaci o publikační
činnosti, prezentaci výsledků, výši grantu v r. 1999 a jeho ekonomickém
využití.
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.:
- informovala o návrhu poplatků v akademickém roce 1999/2000. 1. října 1999
nabyl účinnosti zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů. V § 58 „Poplatky spojené se studiem“, přesněji
v jeho druhém odstavci, se říká: „Základem pro stanovení poplatků spojených
se studiem je 5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta
z celkových neinvestičních výdajů poskytnutých ministerstvem ze státního
rozpočtu veřejným vysokým školám v kalendářním roce. Základ vyhlásí
ministerstvo počátkem kalendářního roku, základ platí pro akademický rok
započatý v tomto kalendářním roce. Pro výpočet slouží údaje ze uplynulý
kalendářní rok. MŠMT v souladu s citovaným ustanovením vyhlašuje základ
pro stanovení poplatků spojených se studiem ve výši 2554,-Kč. Od tohoto
základu se odvíjí výše poplatků :
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši max. 20 % základu,
tedy max.. 510,80 Kč
a) poplatek za studium, studuje-li student déle, než je standardní doba studiu
navýšená o 1 rok, je stanoven na nejméně jedenapůlnásobek a nejvýše
trojnásobek základu za každý započatý semestr studia. Minimální výše je
tedy 3 831,-Kč, maximální výše 7 662,-Kč. Vztahuje se na bakalářský i
magisterský studijní program.
b) poplatek za studium, studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského
studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním
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programu, činí nejvýše 50 % základu za každý rok studia, tedy max. 1277,Kč. To však neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studijního programu
v navazujícím magisterském studijním programu či jde-li o souběh řádných
studijních programů nepřesahující standardní dobu studia programu
jednoho. Pokud celková doba studia překročí standardní dobu studia, činí
poplatek za každý započatý měsíc studia nejméně jednu čtvrtinu základu,
tedy min. 638,50 Kč.
Návrh poplatků platný pro akademický rok 1999/2000 pro 3. LF UK:
1) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč. Jde o poplatek
za každý studijní obor, na který se student hlásí. Splatnost do 29. 2. 2000.
2) Poplatek za studium, studuje-li student déle, než je standardní doba studia,
navýšená o jeden rok: 7000,- Kč. Částka se vztahuje k jednomu semestru
studia. Splatnost do 30. 9. 1999.
3) Poplatek za studium, studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského
studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním
programu (pokud nejde o obor návazný): 1200,- Kč. Stanovená finanční
částka se vztahuje k jednomu roku studia. Splatnost do 29. 2. 2000.
4) Poplatek při souběhu řádných studijních oborů při překročení standardní
doby studia jednoho z nich: 700,- Kč. Stanovená částka je určena za každý
započatý měsíc studia. Splatnost k 1. následujícího měsíce.
Stipendijní řád stanoví pouze prospěchová stipendia. Na fakultě je 31 student
s prospěchem 1,0.

4. Různé
- Prof. Anděl informoval o akcích u příležitosti oslav 10. výročí pádu totalitního
režimu. Dne 16. listopadu 1999 bude ukončena řádná výuka v 10,30 hodin. Od
11 hodin budou v Syllabově, Jonášově a event. i v Burianově posluchárně
probíhat diskuse studentů, pedagogů a zvaných hostů na téma „Naše včerejší
naděje, naše nynější problémy“. Vedení školy předpokládá obecnou diskusi
bez hranic o problémech fakulty, univerzity, zdravotnictví i celé společnosti.
U příležitosti „Dne boje studentů za svobodu a demokracii“ pořádá dne 17.
listopadu 1999 pořádá ÚTV a 3.LF UK ve SCUK všesportovní odpoledne.
- Prof. Anděl sdělil, že MUDr. Ivan Málek, CSc. z kliniky kardiologie IKEM
v Praze 4 předal k posouzení návrh své habilitační práce na téma
„Transplantace srdce“. Prof. Anděl po zvážení a prostudování zkonzultuje
s MUDr. Málkem možnost podání této práce jako podklad pro zahájení
habilitačního řízení.
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5. Profesorské jmenovací řízení
Doc. PhDr. Jiří Kožený, CSc., vedoucí Laboratoře psychometrických studií PCP
3. LF UK, splnil všechny podmínky pro zahájení jmenovacího řízení profesorem
v oboru lékařská psychologie.
Předsedou přípravné komise pro profesorské jmenovací řízení byl prof.
PhDr. Jiří Hoskovec, CSc., členy komise byli: prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc.,
prof. PhDr. Ondrej Kondáš, DrSc., prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. a prof.
PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Doc. Kožený přednesl profesorskou přednášku na
téma „Disposiční proměnné jako prediktory terapeutické odpovědi na
antidepresiva“. Z celkového počtu 22 členů vědecké rady bylo přítomno 18
členů, z tohoto počtu bylo odevzdáno 17 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 1
neplatný hlas.
Přednášku hodnotili tito členové VR: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. a prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Usnesení: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby doc. PhDr. Jiří Kožený,
CSc. byl jmenován profesorem v oboru lékařská psychologie.
Zapsala: B. Alinčová
Kontroloval: prof. Stingl
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
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VR

17. 12. 1999

12/99

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
dne 2. prosince 1999 na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87

Přítomni
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
MUDr. Marie Alušíková, CSc.
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
MUDr. Karel Filip, CSc.
prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
prim. MUDr. František Koukolík, DrSc.
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

PROGRAM : 1. Zahájení
2. Sdělení děkana
3. Sdělení proděkanů
4. Různé

doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Omluveni
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.

Přítomní čestní členové
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Uvítal členy
vědecké rady na posledním zasedání v roce 1999. Členům VR byly předány kalendáře
Univerzity Karlovy na rok 2000. Od prof. Provazníka byl rozdán časopis pro ochranu a
podporu zdraví "Hygiena" - supplementum 1, který vydává ČLS J. E. Purkyně a
kalendáře Státního zdravotního ústavu na rok 2000. Prof. Anděl přivítal novou členku
vědecké rady pí ředitelku FNKV MUDr. Marii Alušíkovou, CSc.
2. Sdělení děkana
Prof. Anděl sdělil radostnou zprávu, že v současné době došlo k akreditaci řady
akademických činností na 3. lékařské fakultě:
1. 3. LF UK byla akreditována MŠMT pro rozšíření magisterského studijního
programu Všeobecné lékařství s preventivním zaměřením - výuka v anglickém
jazyce,
2. LF UK obdržela od MŠ Spojených států dopis o akreditaci pro přijímání
amerických stipendistů ke studiu medicíny,
3. dle sdělení prof. Stránského byla na fakultě akreditována řada habilitačních oborů
a oborů pro jmenování profesorem. Jejich seznam vyjde okamžitě poté, co fakulta
obdrží písemné vyjádření,
4. na setkání akreditační komise pro lékařské fakulty s děkany lékařských fakult dne
23.11. 1999 v Novém Dvoře u Veverské Bítýšky byl prof. Lojdou sdělen
děkanům lékařských fakult návrh akreditovat všechny lékařské fakulty České
republiky k výuce magisterského studia lékařství na dobu dvanácti let.
- byla akreditována výuka nového curricula, které bylo velmi podrobně zkoumáno;
- pracovníci 3. lékařské fakulty se umístili na 2. místě v přepočtu pracovníků
publikujících v časopisech s impact faktorem z lékařských fakult UK;
- 1. 12. 1999 se konal od 20 hodin v Národním domě na Smíchově ples 3. lékařské
fakulty;
- v pondělí 6. 12. 1999 od 19 hodin se koná Adventní koncert 3. LF UK
v Univerzitním kostele Nejsv. Salvátora v Praze 1, Křižovnické nám., na který jsou
zváni studenti, učitelé a další zaměstnanci a přátelé fakulty. Na koncertě všechny
přítomné přivítá prof. Anděl, adventní zamyšlení pronese prof. Tomáš Halík;
- oficiální vánoční koncert 3. LF UK se bude konat v Karolinu dne 15. 12. 1999 od
19.30 hod.;
- podal informaci ze schůzky proděkanů fakult, která se konala 29. 11. 1999. Jednalo
se hlavně o akreditačním řízení a o perspektivním akreditačním řízení pro obory
postgraduálního doktorského studia.
3. Sdělení proděkanů
Prof. MUDr. J. Stingl, CSc.:
- předložil vědecké radě přehled přihlášených projektů GAUK na r. 2000 - celkem 16
projektů, z toho pět, kde jsou řešiteli postgraduální studenti;
- do 9. ledna 2000 musí fakulta dodat dvoustránkové hodnocení výzkumných záměrů;
- rektor UK stanovil termín přijímání přihlášek do doktorského studijního programu
do 30. dubna 2000. V této souvislosti musí fakulty 4 měsíce před tímto termínem

zveřejnit podmínky přijímacího řízení, doktorského studijní programy a studijní
obory, které bude v následujícím školním roce realizovat;
- prof. Jelínek vypracoval hodnocení studentů prezenčního postgraduálního
doktorského studia. Prof. Jelínek navrhl ošetření studentů v kombinovaném
postgraduálním studiu a sledovat průběh jejich studia. Závěrem konstatoval, že je
potřeba přimět studenty k větší aktivitě a zaměřit se na nadějné studenty již v 6.
ročníku a podporovat jejich zájem o vědeckou práci;
- informoval o žádosti studenta prezenčního postgraduálního doktorského studia
MUDr. Rasheda Djarbokhela o prodloužení studia, které mu byla zamítnuto ze
zákona, neboť délka prezenčního studia je stanovena na 3 roky. Poté je možné
studium dokončit v externí - kombinované formě. Dr. Djarbokhel dosahuje velmi
dobrých studijních výsledků, vyhrál naši letošní Studentskou vědeckou konferenci a
byl delegován na Celostátní studentskou konferenci 1999 v Brně, kde dne 5. 11.
rovněž získal první místo v sekci PDSB. Žádost o prodloužení studia byla na
doporučení děkana předložena i na zasedání Akademického senátu 3. LF UK dne
30. listopadu a byla doporučena ke kladnému vyřízení. Na toto téma proběhla
diskuse vědecké rady, ze které vyplynulo, že proděkan prof. Stingl se spojí s
prorektorem pro studijní záležitosti prof. PhDr. M. Petruskem, CSc. a zjistí jaké jsou
výjimečné možnosti prodloužení studia. Zároveň bylo doporučeno vedoucímu
pracoviště dr. Djarbokhela - prof. Raškovi, zda by nebylo snadnější zařídit dr.
Djarbokhelovi pracovní povolení a umožnit mu dokončit studium v kombinované
formě. V diskusi zároveň informoval prof. Ošťádal o měnící se situaci v PDSB
studiu - stoupá počet obhájených disertačních prací, studium se zabíhá a je stále
větší zájem. Byla by potřeba větší angažovanost MŠMT.

4. Různé
- prof. Anděl informoval o habilitačním řízení Dr. Weissingera, o kterém se na
rektorátě stále jedná;
- prof. Anděl s prof. Stinglem sestaví do příštího zasedání vědecké rady dotazník
k přihlášce pro studenty postgraduálního doktorského studia;
- prof. Anděl informoval o probíhajících stavebních pracích v 6. patře. Přístavba
v obvodovém plášti je hotová a předpokládaný termín dokončení je konec února;
- prof. Anděl diskutoval profesorské jmenovací řízení doc. MUDr. P. Arenbergera,
DrSc., které již bylo zahájeno na minulém zasedání VR. Proběhla diskuse k této
záležitosti a byl potvrzen původní návrh složení komise pro jmenovací řízení;
- prof. Anděl informoval o spolupráci 3. LF UK s Lékařskou fakultou v Bostonu;
- prof. Königová informovala o schůzce s MUDr. E. Gojišovou, na které zkonzultovala
nedostatky její habilitační práce. MUDr. E. Gojišová po úpravě předloží práci na LF
UJEP v Olomouci. Na 3. LF UK nebyl obor stomatologie pro habilitační řízení
akreditován;
- prof. Schindler předložil ke schválení návrh na udělení zlaté medaile Univerzity
Karlovy profesorce Ritě Colwellové, profesorce University of Maryland a ředitelce
National Science Foundation Spojených států. Prof. Colvellová vystudovala
bakteriologii a genetiku na Purdue University, Lafayette ve státě Indiana a Ph.D.

získala na University of Washington. Ve své vědecké kariéře se věnovala taxanomii,
ekologii Vibrio cholerae, průkazu nekultivovaných patogenů, biologii vodních a
zejména mořských bakterií, biologickému odstraňování znečištění vod a důsledkům
přítomnosti geneticky pozměněných mikrobů v zevním prostředí. V této oblasti
publikovala více než 500 původních prací, je autorkou, spoluautorkou a pořadatelkou
15 monografií, v posledních třech letech přednášela jako pozvaný řečník na více než
110 konferencích, symposiích a seminářích. Prof. Colwellová získala čestný doktorát
na šesti světových univerzitách, je členkou více než dvaceti mezinárodních komitétů.
Je uznávanou vynikající mikrobioložkou, má dlouholeté styky s českými
mikrobiology zejména z akademické oblasti. Byla pravidelnou účastnicí
taxonomických konferencí pořádaných FVL UK, nynější 1. LF a Československou
společností mikrobiologickou. V době totalitního režimu jako profesorka
mikrobiologie a ředitelka biotechnologického ústavu University ve státě Maryland
všestranně odborně pomáhala pracovníkům UK a všem mikrobiologům. Pomoc
spočívala především v hmotné podpoře a odborné činnosti v oboru mikrobiologie.
Svou autoritou podpořila uvádění českých vědeckých pracovníků na mezinárodní
forum, což bylo vzhledem k tehdejší politické situaci a izolaci našeho vědeckého
života na vysokých školách velmi prospěšné a rozhodující. Často navštěvovala
Československo, ústavy Univerzity a Akademie věd, účastnila se všech
taxonomických konferencí pořádaných v letech 1981-1992. Udělení zlaté medaile
UK by bylo oceněním nejen její vynikající práce vědecké, ale i jejího úspěšného
společenského a odborného úsilí pomoci české vědě, zejména na vysokých školách.
Proběhlo hlasování: VR souhlasí s návrhem na udělení zlaté medaile UK prof.
Ritě Colwellové.
- prof. Anděl předložil návrh na udělení medaile 3. LF UK a pamětního listu rektorovi
Univerzity Karlovy prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc., děkanovi 2. LF UK doc.
MUDr. Martinu Bojarovi, CSc. a bývalému děkanovi 1. LF UK doc. MUDr.
Petru Hachovi, CSc.
Proběhlo hlasování: VR souhlasí s udělením medaile 3. LF UK prof. MUDr. Karlu
Malému, DrSc., doc. MUDr. Martinu Bojarovi, CSc. a doc. MUDr. Petru Hachovi,
CSc.
Na závěr zasedání poděkoval pan děkan prof. MUDr. M. Anděl, CSc. členům VR za
jejich celoroční činnost a popřál jim radostné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku
2000. Příští zasedání VR - 6. ledna 2000.
Zapsala: B. Alinčová, kontroloval: prof. Stingl
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