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VR
1/2002

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
DNE 10. LEDNA 2002 NA DĚKANÁTĚ 3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87

Přítomni

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc..

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. František Koukolík, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
prof. MUDr.. Richard Rokyta, DrSc.
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

Omluveni
MUDr. Marie Alušíková, CSc.
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.
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.

Program:
1. Zahájení
2. Sdělení děkana
3. Sdělení proděkanů
4. Různé
5. Habilitační řízení prim. MUDr. Zbyňka Straky, CSc.
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1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Přivítal členy VR
v novém roce 2002. Sdělil, že na zasedání proběhne podle programu habilitační řízení prim.
MUDr. Zbyňka Straky v 15.30 hodin.

2. Sdělení děkana
- sdělil, že v současné době se zřizuje Centrum neuropsychiatrických studií, nositelem
je PCP, spoluřešitelem 3. LF, řešitelem prof. Höschl a spoluřešitelem prof. Rokyta.
- informoval o hospodaření s finančními prostředky v rámci výzkumných záměrů.
Investice je možné utratit i za zařízení, ale není možno nakupovat věci, které
nesouvisejí s účelem řešení.
-

probíhá hodnocení výzkumných záměrů MŠMT. Jsou vyhodnocovány tabulky záznamů
o výsledku hodnocení záměrů na úrovni poskytovatele podle kriterií MŠMT. Hodnocení
provádějí dva zahraniční oponenti a jeden domácí. Výsledky se soustřeďují na
grantovém odd. u paní Jeníčkové. Celkové hodnocení se označuje písmeny A – D (A –
velmi kvalitní, B dobrý, C – vyhovující – průměrný, D – vyhovující po úpravách, E –
nevyhovující – nepřijatelný, F – sloučení s jiným záměrem). VZ č. 5 J13/98:11200005:
Vznik, prevence a terapie poruch funkcí nervového systému, řešitel prof. Rokyta, byl
hodnocen písmenem A – velmi kvalitní, VZ č. 1 JI13/98: 111200001: Prevence,
diagnostika a terapie iniciálních stadií metabolických, endokrinních a enviromentálních
poškození organismu, řešitel prof. Anděl, byl hodnocen písmenem B, VZ č. 3 JI3/98
111200003: Prevence nehodovosti a časná diagnostika a terapie úrazů, řešitel prof.
Stingl, byl hodnocen písmenem B, VZ č. 2 J13/98 111200002: Prevence, diagnóza a
terapie iniciálních stadií a infekčních poškození parenchymatózních orgánů, řešitel prof.
Horák, byl hodnocen písmen B, VZ č. 4 J13/98 111200004: Invazivní terapie časných
stadií kardiálních a cerebrovaskulárních onemocnění v prevenci pozdních orgánových
poškození, řešitel doc. Kalvach, byl hodnocen písmenem C - v tomto záměru byly
shledány určité nedostatky, bylo doporučeno formulovat konečné cíle. Je třeba zvýšit
pozornost ke splnění vyšších cílů i u ostatních VZ, aby se při hodnocení za rok 2002
posunuly na vyšší stupeň.

3. Sdělení proděkanů
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.:
-

informoval o článku prof. Koženého o přijímacím řízení – jak pracovat s textem
v časopise s hodnotou IF přes 7.
vypracovává se závěrečná zpráva ohledně curicula. Již se nebude užívat označení „nové
curiculum“, protože již všechny ročníky jsou v tomto curiculu. Počítá se s uspořádání
širší rozpravy studentů a pedagogů.
na odděl. zahraničních cest byl vypracován přehled zahraničních cest pracovníků 3. LF
UK hrazených z prostředků grantů a výzkumných záměrů za rok 2001 – celkem bylo
vyplaceno 2 303 627,- Kč a přehled zahr. cest pracovníků 3. LF UK hrazených
z prostředků fakulty za rok 2001 – celkem bylo vyplaceno 18 543 Kč.

prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.:
-

v únoru VR zasedat nebude. Příští zasedání vědecké rady se bude konat 7. března 2002.
do konce ledna 2002 musí být odevzdány závěrečné zprávy projektů GAČR a IGA,
jejichž řešení bylo ukončeno v roce 2001. 20. února 2002 proběhnou oponentní řízení
grantů FRVŠ.
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-

-

-

-

-

-

-

informoval o Ceně za medicínu Francouzského velvyslanectví ČR a navrhoval jako
koordinátora prof. Rokytu, který je v této funkci třetí rok. VR souhlasí.
informoval o proběhlých obhajobách postgraduálních studentů v oboru neurovědy:
MUDr. Pavla Mohra a MUDr. Jiřího Horáčka z PCP, kteří úspěšně obhájili disertační
práci v komisi pro obhajoby disertačních prací PDSB dne 11. prosince 2001.
předložil tabulku bodového hodnocení studentů postgraduálního studia z SVK, kterou
zpracoval prof. Jelínek. Proběhla diskuse na téma účast na konferenci. Účast na
konferencích je stále malá, je evidentní povrchní přístup studentů a pedagogů – studenti
se svými školiteli přijdou pouze na svoje vystoupení a poté odejdou. Je potřeba na příští
konferenci zorganizovat lepší účast .
informoval o přípisu proděkana 1. LF UK prof. Tesaře předsedům oborových rad PDSB
ve věci společných kriterií pro doktorské studium. Předsedové oborových rad mají své
připomínky zpracovat a předložit k projednání na VR 1. LF UK do 25. 1. 2002. Prof.
Provazník jako předseda OR pro preventivní medicínu dodal, že většina předsedů je na
1. LF, na naší fakultě byly požadavky a stanovisko jasně prezentovány.
sdělil, že proběhly akreditace oborů PDSB. Prof. Ošťádal doplnil, že výsledky akreditací
budou v nejbližší době zaslány na fakulty. Všechny obory, tak jak o ně fakulty požádaly,
byly akreditovány. Pouze obor biofyzika a gerontologie zatím nebyly akreditovány. Prof.
Ošťádal informoval o přijímacím řízení pro školní rok 2002/2003 – důraz se klade na
dobře zpracovaný projekt – anotaci a přítomnost školitele u přijímacího řízení. Prof.
Anděl sdělil, že za rok 2001 již podle přísných pravidel úspěšně obhájilo pět studentů
PDSB disertační práci a byla jim udělena vědecká hodnost PhD.
informoval o sdělení prof. RNDr. Jana Svobody, který vzhledem k velkému časovému
zaneprázdnění nemohl přijmout funkci předsedy habilitační komise pro habilitační řízení
RNDr. P. Hozáka, CSc., v oboru lékařská biologie. VR navrhuje za předsedu komise
doc. MUDr. Milana Elledera, DrSc., přednostu Ústavu dědičných metabolických poruch
1. LF UK: zjistí - prof. Stingl.
sdělil, že předseda habilitační komise pro řízení MUDr. M. Horáčkové, CSc., prof.
MUDr. Karel Opatrný, CSc., z LF UK v Plzni, navrhl jako oponenty habilitační práce:
prof. MUDr. Karla Matoušovice, DrSc., z 2. LF UK, doc. MUDr. Josefa Zadražila, CSc.,
z LF UP Olomouc a prof. MUDr. Milana Krišku, DrSc., z Farmakologického ústavu LF
UK Bratislava.
žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení podal doc. MUDr. Petr Zatloukal,
CSc., přednosta Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a předložil veškeré
doklady a materiály. VR stanovila hodnotitele, kteří do příštího zasedání vypracují svá
stanoviska.
žádost o zahájení habilitačního řízení podala RNDr. Marie Lipoldová, CSc.,
z Laboratoře molekulární a buněčné imunologie Ústavu molekulární genetiky AV ČR a
externí pedagogická pracovnice 3. LF UK. Předložila žádost a částečně některé
materiály potřebné k habilitačnímu řízení. Předběžně byl určen za VR hodnotitel těchto
materiálů s tím, že vypracuje stanovisko.

4. Různé
-

prof. Stingl sdělil, že na příštím zasedání VR by proběhlo profesorské jmenovací řízení doc.
MUDr. Mileny Černé, DrSc., a event. i opakované habilitační řízení dr. Manfreda
Weissingera. Téma přednášky pro studenty v rámci jmenovacího řízení doc. Černé určí prof.
Provazník a přednášky se za VR 3. LF zúčastní prof. Cikrt, prof. Rokyta a prof. Königová.
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-

Výzkumné záměry fakulty: členové VR podrobně diskutovali jednotlivé základní
výzkumné záměry 3. LF UK:
MSM 111200001 - Prevence, diagnostika a terapie iniciálních stádií diabetu a
metabolických, endokrinních a environmentálních poškození organismu.
MSM 111200002 - Prevence, diagnóza a terapie inicálních stadií toxických a infekčních
poškození parenchymatózních orgánů.
MSM 111200003 - Prevence nehodovosti a časná diagnostika a terapie úrazů
MSM 111200004 - Invazivní terapie časných stadií kardiálních a cerebrovaskulárních
onemocnění v prevenci pozdních orgánových poškození.
MSM 11100005 - Vznik, prevence a terapie poruch funkcí nervového systému.
Vědecká rada se seznámila s průběhem řešení výzkumných záměrů za rok 2001 a
současně byla podána informace o výsledcích vstupního hodnocení MŠMT.
Diskuse členů VR navázala na podrobné hodnocení průběhu řešení základních
výzkumných záměrů 3. LF, které proběhlo v roce 2001.
Závěr : vědecká rada 3. LF UK souhlasí s pokračováním řešení všech základních
výzkumných záměrů fakulty v roce 2002. Zvýšenou pozornost bude nutno věnovat
výzkumnému záměru MSM 111200004.
Uvedené výzkumné záměry jsou základním programem celé 3. LF UK, kde je třeba
dále zohlednit organizaci fakulty, přijímání doktorandů i ekonomickou politiku.

5. Habilitační řízení: prim. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.
Primář kardiochirurgického odd. FNKV a 3. lékařské fakulty UK prim. MUDr. Zbyněk
Straka, CSc. splnil všechny podmínky pro zahájení habilitačního řízení pro obor –
chirurgické obory. Předložil a obhájil habilitační práci na téma „Méně invazivní techniky
v kardiochirurgii“ a přednesl habilitační přednášku na stejné téma.
Předsedou přípravné komise pro habilitační řízení byl prof. MUDr. Jan Černý, CSc.,
členy komise byli – prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc., prof.
MUDr. Jan Lukl, CSc., a prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. Oponenty habilitační práce byli
– prof. MUDr. Jan Dominik, CSc., prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a doc. MUDr. Jan
Tošovský, CSc. Habilitační přednášku hodnotili tito členové VR: prof. MUDr. Radana
Königová, CSc., doc. MUDr. Jan Bartoníček, CSc., a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Usnesení: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby prim. MUDr. Zbyněk Straka,
CSc., byl jmenován docentem pro obor – chirurgické obory.
Hlasování: 18 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 neplatných hlasů.

Příští zasedání VR 3. LF UK se koná dne 7. března 2002.
Zapsala: B. Alinčová, kontroloval: prof. Stingl
VITA NOSTRA SERVIS - Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze - 3. lékařské fakulty. Určeno pro
akademickou obec. Interní tisk. Vydává 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Toto číslo vyšlo v nákladu 200 ks. Distribuce zdarma.
Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Redakční rada: PhDr. Martina Hábová, Hana
Jarošová a Mgr. Marie Fleissigová (redaktorka). Týdenní uzávěrka vždy ve čtvrtek. E-mail: marie.fleissigova@lf3.cuni.cz.
Internet: http://www.lf3.cuni.cz. Příspěvky dodávejte na disketách 3,5´´ nebo e-mailem jako attached file v editoru MSWORD (nejlépe ve formátu RTF). Jiné formáty projednejte předem na čísle 67102105. Redakce neodpovídá za obsah
mimoredakčních příspěvků. Publikované texty nemusí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí,
krácení a jazykové úpravy příspěvků.
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
Ruská 87, 100 00 Praha 10

25. 3. 2002

VR
2/2002

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
DNE 7. BŘEZNA 2002 NA DĚKANÁTĚ 3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Přítomni
prof. MUDr. Michal Anděl, 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.
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
prim. MUDr. František Koukolík, DrSc.prof.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
prof. MUDr.. Richard Rokyta, DrSc.

Omluveni
MUDr. Marie Alušíková, CSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
MUDr. Jan Libiger, CSc.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.
Přítomní čestní členové
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.

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

4. Různé
5. Habilitační řízení prim. Dr. Manfreda
Weissingera

1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Uvítal členy VR v letním
semestru a sdělil, že na závěr zasedání proběhne podle programu habilitační řízení prim. dr.
Manfreda Weissingera v 15.30 hodin v oboru – chirurgické obory.
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2. Sdělení děkana
-

-

sdělil, že v současné době se množí žádosti o zahájení habilitačních řízení a jmenovacích profesorských
řízení;
informoval o slavnostním shromáždění studentů, pamětníků, spolupracovníků a ctitelů velkého českého
lékaře prof. MUDr. Jiřího Syllaby, profesora naší fakulty a přednosty zdejší II. interní kliniky k uctění
100. výročí jeho narození. Shromáždění se koná dnes – 7. března 2002 v 16 hodin v Syllabově
posluchárně;

předložil návrh prof. MUDr. C. Höschla, DrSc., ke schválení examinátorů z lékařské
psychologie s účinností od začátku letního zkouškového období (červen 2002) do části státní
závěrečné zkoušky z neurobehaviorálních věd, kam je lékařská psychologie zařazena. Jeden z
členů komise bude psycholog a student si kromě 2 otázek z psychiatrie a 2 otázek z neurologie
vylosuje rovněž 1 otázku z lékařské psychologie. Navrženi jsou :
- doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
- Mgr. Katarina Durecová
- prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.
- doc. PhDr. Vladimír Řehan
- prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

-

odd. lékařské psychologie PCP, 3. LF UK
odd. lékařské psychologie PCP, 3. LF UK
odd. lékařské psychologie PCP, 3. LF UK
děkan FF UP v Olomouci a vedoucí katedry psychologie
vedoucí Psychologického ústavu FF MU Brno

Usnesení VR: VR jednomyslně souhlasí s návrhem. Seznam se dále postoupí ke schválení
MŠMT.
předložil návrh doc. MUDr. J. Bartoníčka, DrSc., o zařazení as. MUDr. Pavla Douši, CSc.,
mezi učitele zkoušející chirurgickou část státní rigorózní závěrečné zkoušky.
Usnesení VR: VR jednomyslně souhlasí s návrhem. Návrh se dále postoupí ke schválení
MŠMT.

Sdělení proděkanů
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.:
- informoval o grantech IGA – v letošním roce budou finančně podporovány pouze projekty přijaté v I.
kategorii. Naše fakulta získala pouze tři projekty: projekt prof. MUDr. M. Kršiaka, DrSc. - „Synergické
interakce analgetik s neuropsychofarmaky“, projekt doc. MUDr. J. Bartoníčka, DrSc. .- „Aloplastika u
zlomenin proximálního femuru“ a projekt doc. MUDr. J. Pachla, CSc. – „Diagnostický a prognostický
význam monitorování plazmatických hladin DNA u kriticky nemocných“;

-

obrátil se na prof. Ošťádala ohledně požadavků oborových rad PDSB k zahájení obhajoby
dizertační práce. Uchazeč měl splňovat požadavek dvou publikací v časopisu s IF, z toho jednou
jako první autor. Prof. Ošťádal sdělil, že každá oborová rada si může stanovit svá pravidla.
Nepřísnější kriteria má oborová rada neurovědy. Ve fyziologii stačí pouze dvě publikace
v časopise s IF a uchazeč nemusí být prvním autorem. Pravidla se stále upravují, v současné
době jsou projednávána nová pravidla v rámci UK, stejná pro všechny fakulty;

-

dne 12. března 2002 bude obhajovat disertační práci v rámci PDSB MUDr. Miroslav Franěk v oboru
neurovědy a žádost o zahájení obhajoby v oboru fyziologie a patofyziologie člověka podal MUDr. Roman
Zachoval;

-

doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc., předseda oborové rady PDSB v oboru imunologie, podal
návrh na schválení MUDr. Marie Černé, CSc. odb. asistentky oddělení buněčné a molekulární
biologie Centra biomedicínských oborů 3. LF UK, zástupkyní v této oborové radě za 3. LF UK
místo doc. MUDr. Milana Jíry, CSc. VR souhlasí s návrhem;
informoval o zasedání Komise pro vědu a výzkum 3. LF UK dne 13. 2. 2002, kde se určil
termín konání Fakultní studentské vědecké konference 3. LF UK. Konference se bude konat
dne 6. května 2002 v Syllabově posluchárně. Organizaci konference zajistí prof. Jelínek.
Komise doporučuje, aby hodnotiteli byli také členové VR. Organizací letošní Celostátní studentské
vědecké konference lékařských fakult byla pověřena 3. LF UK – termín - 23. – 24. 10. 2002.

-
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Organizaci konference zajistí prof. Jelínek a prof. Stingl. Je nutné určit organizační komisi pro
konferenci.
Vědecké konference 3. LF UK, kde budou oponovány výzkumné záměry, se budou konat
v listopadu 2002 a budou probíhat v pěti sekcích takto: 5. 11. 2002 : VZ č. 2 a 4
6. 11. 2002 : VZ č. 3
12. 11. 2002 : VZ č. 1
13. 11. 2002 : VZ č. 5
Konference se zúčastní postgraduální studenti; nutné určit hodnotitelskou komisi pro doktorandy;

-

navrhl, že v zájmu sladění výzkumných záměrů, grantů a vědeckého zaměření PDSB:
1. každý žadatel o nový grant musí k této žádosti přiložit kladné vyjádření vedoucího svého
pracoviště a koordinátora jednoho z výzkumných záměrů fakulty;
2. každý nově přijímaný postgraduální student musí ke své přihlášce ke studiu také přiložit
kladné vyjádření vedoucí školitelova pracoviště a koordinátora příslušného výzkumného
záměru fakulty.
VR souhlasí s tímto návrhem. Pí Alinčová zajistí zveřejnění informace ve VNS;

-

-

-

-

podal informace z porady proděkanů fakult: přijaté granty na rok 2002: 3 projekty GAČR, 6 projektů
FRVŠ, 3 projekty IGA. UK připravuje vyhlášku kriterií ke schvalování grantů. Ve věci jmenovacích
profesorských řízení - o kvalitě citací – nejdůležitější je vyloučit autocitace, nejvyšší platnou hodnotu má
SCI;
na Univerzitu Karlovu se obrátil, stejně jako v předchozích letech, prof. Kondo z Japonska s nabídkou
nominace kandidátů na Japan Prize. Cena je otevřena všem oblastem vědecké působnosti. Návrhy je
nutno odevzdat v co nejkratší době, na rektorátě UK návrhy musí být podány projednané již do 30. 3.
2002;
informoval o rozvojových programech MŠMT na podporu a rozvoj vědecké činnosti. Bylo vyčleněno 80
milionů korun;

žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru neurologie předložil doc. MUDr. Pavel Kalvach,
CSc., přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK, který předložil k obhájení habilitační práci –
monografii „Mozková ischemie a hemoragie“. Habilitační řízení proběhne na naší fakultě a dále
pak jmenovací profesorské řízení by proběhlo na LF UK v Plzni (pro profesorské řízení v oboru
neurologie nemá 3. LF UK akreditaci).
VR schválila habilitační komisi ve složení :
předseda: prof. MUDr. Zdeněk Ambler, CSc., přednosta Neurologické kliniky LF UK Plzeň
členové: prof. MUDr.Karel Ubránek, DrSc.,přednosta Neurologické kliniky LF UP Olomouc
- prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., přednosta Neurologické kliniky LF MU Brno
- prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., přednosta I. neurologické kliniky LF MU Brno
- prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Úst. normál, patol. a klin. fyziologie 3. LF UK Praha

-

-

-

-

žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci podal odb. asistent II. interní
kliniky 3. LF UK MUDr. Tomáš Kozák. Předložil doklady a pracovní verzi habilitační práce.
Byla stanovena hodnotící komise VR k posouzení;
žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci podal přednosta Infekční kliniky 3.
LF UK MUDr. Jiří Beneš, CSc. Předložil veškeré materiály a habilitační práci na téma
“Diagnostika a terapie infekční endokarditidy”. Byla stanovena hodnotící komise VR
k posouzení;
žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci podal odb. asistent I. interní
kliniky MUDr. Ivan Rychlík, CSc. Předložil veškeré materiály a habilitační práci na téma
“Selhání ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu”. Materiály byl předány prof. MUDr. J.
Horákovi, CSc., přednostovi I. interní kliniky k posouzení pedagogické praxe .
předběžnou žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci na naší fakultě podal
odb. asistent I. interní kliniky LF UK v Plzni MUDr. Pavel Těšínský. Předložil seznam
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-

-

ve věci zahájení jmenovacího profesorského řízení v oboru vnitřní nemoci přednosty Kliniky
pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK doc. MUDr. Petra Zatloukala, CSc. předložila své
závěry hodnotitelská komise VR. Komise dospěla k závěru, že pro zahájení profesorského řízení
doporučuje doplnit počet impaktovaných publikací a citací;
žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru lékařská biologie požádala RNDr. Marie
Lipoldová, CSc., z Laboratoře molekulární a buněčné imunologie Ústavu molekulární genetiky
AV ČR a externí pedagogická pracovnice 3. LF UK. Předložila doklady a pracovní verzi
habilitační práce – souhrn prací na téma „Genetická analýza imunitní odpovědi a resistence
k infekcím“. Byla stanovena hodnotící komise VR a předběžně byla navržena a schválena
habilitační komise ve složení:
předseda: prof.MUDr.Petr Goetz, CSc., vedoucí Ústavu biologie a lék.genetiky 2.LF UK Praha
členové:prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Laboratoř genové exprese 1. LF UK
- prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., přednosta Biologického ústavu LF MU Brno
- prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc., přednosta Úst. klin. imunol. a alergologie LF MU Brno
- prof. ing. Miroslav Strnad, CSc., Laboratoř růstových regulátorů PřF UP Olomouc.

4. Různé
- prof. Stingl sdělil, že na každém zasedání vědecké rady bude probíhat habilitační nebo profesorské
jmenovací řízení. Příští zasedání VR bude 4. dubna 2002. Na programu bude jmenovací profesorské
řízení doc. MUDr. Mileny Černé, DrSc.

5. Habilitační řízení : prim. Dr. Manfred Weissinger
Prim. Dr. Manfred Weissinger, primář Všeobecné veřejné nemocnice ve Zwettlu v Rakousku a
externí pedagogický pracovník Ortopedické kliniky 3. lékařské fakulty UK splnil všechny
požadavky pro zahájení habilitačního řízení pro obor chirurgické obory. Předložil a obhájil
habilitační práci na téma „Ersatzplastik des vorderen Kreuzbandes am Kniegelenk“ (Plastika
předního zkříženého vazu) a přednesl habilitační přednášku na téma „Necementované náhrady
kyčelního kloubu – dlouhodobé výsledky“. Z celkového počtu 23 členů vědecké rady bylo přítomno 19
členů, z tohoto počtu bylo odevzdáno 19 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 0 neplatných hlasů.
Předsedou komise pro habilitační řízení byl prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc., Ortopedická klinika 3. LF UK
Praha, členy komise - prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., Klinika úrazové chirurgie LF UK, Bratislava, doc.
MUDr. Karel Koudela, CSc., přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie LF UK Plzeň, prof. MUDr.
František Makai, DrSc., I.ortopedická klinika LF KU Bratislava, doc. MUDr. Ivan Müller, CSc., Ortopedická
klinika LF MU Brno. Oponenty habilitační práce byli: doc. MUDr. Martin Krbec, přednosta Ortopedické
kliniky LF MU Brno, doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc., přednosta Ortopedické kliniky LF UK, Hradec
Králové, prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., přednosta Kliniky úrazové chirurgie LF UK, Bratislava.
Habilitační přednášku hodnotili tito členové VR: prim. MUDr. Karel Křikava, CSc., a doc. MUDr. Bohuslav
Svoboda, CSc.

Usnesení: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby prim. MUDr. Manfred Weissinger byl jmenován
docentem v oboru – chirurgické obory. Hlasování: 19 kladných hlasů, 0 záporných a 0 neplatných hlasů.
 Příští zasedání VR 3. LF UK se koná dne 4. dubna 2002.
Zapsala: B. Alinčová, kontroloval: prof. Stingl
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
Ruská 87, 100 00 Praha 10

15. 4. 2002

VR
3/2002

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
DNE 4. DUBNA 2002 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. Richard Jelínek, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.
prim. MUDr. František Koukolík, DrSc.prof.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
prof. MUDr.. Richard Rokyta, DrSc.
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Omluveni
MUDr. Marie Alušíková, CSc.
MUDr. Karel Filip, CSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
MUDr. Jan Libiger, CSc.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.
Přítomní čestní členové
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.

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

4. Různé
5. Jmenovací profesorské řízení doc. MUDr.
Mileny Černé, DrSc.

1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Sdělil, že na
závěr zasedání proběhne podle programu jmenovací profesorské řízení MUDr.
Mileny Černé, DrSc. v 15¨.30 hodin v oboru – hygiena, preventivní lékařství a
epidemiologie.
1

2. Sdělení děkana
- sdělil, že fakulta si bude pronajímat prostory Střední zdravotnické školy. Do
těchto prostor se plánuje přemístění Ústavu lékařské etiky, odd. psychologie,
Ústavu jazyků a bude zde probíhat i výuka.
- informoval o změnách, které v současné době probíhají na dvou ústavech ÚHCHT a Endokrinologickém ústavu, které budou působit při 1. LF UK. 3. LF
UK má dlouhodobou spolupráci s Endokrinologickým ústavem (smlouva z roku
1992) a oba ústavy spolupracují v rámci postgraduálního studia – máme na obou
ústavech studenty PDSB. Prof. Anděl navrhuje vypracování vyjádření 3. LF UK
k této věci.
- květnové zasedání vědecké rady: vzhledem k svátkům dne 1. a 8. 5. se VR
usnesla na mimořádném termínu ve čtvrtek dne 23. května 2002.
Sdělení proděkanů
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.:
- žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci podal odb. asistent
II. interní kliniky 3. LF UK MUDr. Tomáš Kozák. Předložil doklady a pracovní
verzi habilitační práce “Trasplantace krvetvorných buněk v léčbě autoimunitních
chorob”. Hodnotící komise prostudovala práci a ostatní materiály a navrhla
zahájení habilitačního řízení. VR schválila habilitační komisi v tomto složení:
předseda: - prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., Katedra interních oborů LF UK
Hradec Králové
členové: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., přednosta I. interní kliniky 3. LF, Praha
- prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU, Brno
- prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie LF
MU, Brno
- prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., III. interní klinika LF UP Olomouc

- žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci podal odb. asistent I.
interní kliniky MUDr. Ivan Rychlík, CSc. Předložil veškeré materiály a
habilitační práci na téma „Selhání ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu”.
Materiály byly předány prof. MUDr. J. Horákovi, CSc., přednostovi I. interní
kliniky k posouzení pedagogické praxe: prof. Horák po prostudování dokladů
navrhuje odložit zahájení řízení o rok z důvodů nedostatečné pedagogické praxe
jmenovaného.
- žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci podal přednosta
Infekční kliniky 3. LF UK MUDr. Jiří Beneš, CSc. Předložil veškeré materiály a
habilitační práci na téma „Diagnostika a terapie infekční endokarditidy”.
Hodnotící komise VR posoudila práci a ostatní doklady a doporučuje zahájení
habilitačního řízení. VR schválila habilitační komisi v tomto složení:
předseda: prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., III. interní kardiologická klinika 3.
LF UK
členové: - doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., III. klinika infekčních a tropických
2

nemocí 1. LF UK Praha
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., přednosta kliniky pro infekční choroby LF UPJŠ,
Košice
doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., Klinika nemocí infekčních LF MU, Brno
prof. MUDr. Jan Lukl, CSc., I. interní klinika LF UP, Olomouc

žádost o zahájení habilitačního řízení podal odb. as. odd. epidemiologie Centra
preventivního lékařství 3. LF MUDr. Alexadr Čelko, CSc. v oboru hygiena,
preventivní lékařství a epidemiologie. Předložil veškeré materiály a habilitační
práci na téma „Epidemiologie termických úrazů dětského věku v kontextu úrazové
problematiky v ČR“. Byla stanovena hodnotící komise VR, která do příštího
zasedání vypracuje stanovisko.
- informoval o přípisu rektorátu Univerzity Karlovy, týkající se Ceny rektora pro
nejlepší studenty UK v Praze. Jedná se o Cenu prof. MUDr. Karla Weignera
v oblasti lékařských oborů, určená každoročně jednomu studentovi bakalářského
studijního programu a jednomu studentovi magisterského studijního programu.
Cena je stanovena pro studenta bakalářského studijního programu minimálně ve
výši 6000,- Kč a pro studenta magisterského studijního programu minimálně ve
výši 10000,- Kč. Případné návrhy musí být podány na rektorát projednané do
- 14. 5. 2002. Pí Alinčová zajistí informaci ve VNS.
4. Různé
- prof. Stingl informoval o grantech FRVŠ. Končí termín pro podávání žádostí o
granty FRVŠ:
V kategorii A - Informační technologie ve vysokoškolském vzdělávání podalo
projekt SVI (dr. Hábová); projekt se týká rozvoje počítačové sítě na fakultě,
fakulta hradí DPH z ceny.
V kategorii F3 – Inovace studijních programů (biomedicínské studijní programy)
– podáno nejvíce přihlášek, celkem osm.
V kategorii H - Inovace a rozvoj laboratoří a pracovišť pro praktickou výuku: jsou
podány tři projekty nad 150 000.-Kč a jeden projekt do výše 150 000,- Kč.
V tématickém okruhu E – Vysokoškolské knihovny byly podány projekty na
využití moderních informačních technologií pro nové systémy zpřístupňování
informačních zdrojů a zkvalitňování knihovnicko – informačních služeb. Podáno
5 projektů.
- informoval o připravované anglické verzi fakultní www.stránky o organizaci a
průběhu postgraduálního studia, na které pracuje prof. Reiniš.
- informoval o chystané Celostátní studentské vědecké konferenci, která bude
velkou akcí naší fakulty – bude konat v listopadu 2002. Již nyní začínají
organizační práce.
- Fakultní studentská vědecká konference se koná 6. května 2002 a bude trvat celý
den od 8 hodin. Přihlášky přijímá odd. vědy do 15. dubna. Do hodnotící komise
3

FVK se přihlásili: prof. Provazník, prof. Schindler, prof. Königová, prof. Stingl,
prof. Jelínek.
- prof. Schindler informoval o své
mikrobiologie.

rezignaci na členství v OR PDSB -

5. Profesorské jmenovací řízení: doc. MUDr. Milena Černá, DrSc.
zástupce vedoucího Centra hygieny životního prostředí SZÚ v Praze a externí
pedagogická pracovnice Centra preventivního lékařství 3. LF UK splnila všechny
podmínky pro zahájení profesorského jmenovacího řízení v oboru hygiena,
preventivní lékařství a epidemiologie.
Přednesla inaugurační přednášku na téma „Význam genetické toxikologie pro
primární prevenci: vývoj a perspektivy“. Z celkového počtu 23 členů vědecké rady
bylo přítomno 16 členů, z tohoto počtu bylo odevzdáno 16 kladných hlasů, 0
záporných hlasů a 0 neplatných hlasů.
Předsedou komise pro habilitační řízení byl - prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.,
vedoucí Centra preventivního lékařství 3. LF UK Praha
členy komise byli: prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc., Klinika nemocí z povolání 3. LF UK
Praha
prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity,
Ostrava
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., zástupce přednosty Ústavu preventivního
lékařství LF MU Brno
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., přednosta Ústavu preventivního lékařství LF UP
Olomouc

Inaugurační přednášku hodnotili tito členové VR:
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.,
prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Usnesení: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby doc. MUDr. Milena Černá, DrSc.
byla jmenována profesorkou v oboru – hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Hlasování: 19 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 0 neplatných hlasů.
Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se koná dne 23. května 2002.
Zapsala: B. Alinčová,
kontroloval: prof. Stingl
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
Ruská 87, 100 00 Praha 10

9. 9. 2002

VR
4/2002

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
DNE 27. ČERVNA 2002 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.
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. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
prof. MUDr.. Richard Rokyta, DrSc.
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Omluveni
MUDr. Marie Alušíková, CSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc
MUDr. Milan Šmíd, CSc.
Přítomní čestní členové
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.

PROGRAM :
1. Zahájení
2. Sdělení děkana.
3. Sdělení proděkanů
4. Různé
5. Habilitační řízení RNDr. Pavla Hozáka, DrSc. v oboru Lékařská biologie

1

1. Zahájení
Poslední zasedání vědecké rady ve školním roce 2001/2002 zahájil děkan prof. MUDr. Michal
Anděl, CSc. Sdělil, že na závěr zasedání proběhne podle programu habilitační řízení RNDr. Pavla
Hozáka, DrSc. v 15.30 hodin v oboru – Lékařská biologie.
2. Sdělení děkana
V současné době se množí žádosti o zahájení habilitačního řízení. Velká zátěž bude pro VR
v podzimním období, kdy na zasedáních budou probíhat dvě až tři habilitační řízení;
informoval o podzimní volbě děkana 3. LF UK;
budou se schvalovat nové výzkumné záměry. Vláda připravuje nový program orientovaného
výzkumu. Univerzita Karlova podporuje menší počet VZ. Současné výzkumné záměry mají šanci
na pokračování;
budou se podporovat záměry, kde se spojí několik fakult, které se budou navzájem doplňovat. Na
podzim bude vědecká rada VZ definitivně schvalovat. K tématu proběhla diskuse;
nemocnice v Pelhřimově inzeruje sedm lékařských míst pro naše studenty.
3. Sdělení proděkanů
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.:
informoval o přípravě České a slovenské vědecké konference studentů lékařských fakult , která se
letos koná na 3. LF UK ve dnech 23.–24. 10. 2002. Členové VR budou požádáni o účast
v předsednictví;
informoval o přijímacím řízení do postgraduálního doktorského studia, které probíhá
při jednotlivých oborových radách během června a končí 27. 6. 2002. Po shromáždění materiálů
bude zasedat vědeckovýzkumná komise, která doporučí děkanovi fakulty uchazeče k rozhodnutí o
přijetí. Jednotlivé přihlášky budou posuzovány podle výsledků přijímacího řízení a podle anotace
výzkumného projektu, který garantuje školitel. Prof. Stingl posoudí formální aspekty pro podávání
přihlášek a na říjnové VR se prodiskutuje případný termín pro podávání přihlášek na příští školní
rok na naší fakultě o měsíc dříve (přihlášky se budou podrobně hodnotit);
na příštím zasedání VR proběhne habilitační řízení MUDr. Miroslavy Horáčkové, CSc. v oboru
Vnitřní nemoci;
na minulém zasedání podala žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Vnitřní nemoci odb.
asistent II. interní kliniky MUDr. Zdena Zádorová. Předložila veškeré materiály, doklady a
habilitační práci na téma “Nádory papily Vaterské. Endoskopická diagnostika a terapie”. Hodnotící
komise VR vypracovala stanovisko a doporučuje práci k doplnění a vylepšení – s MUDr.
Zádorovou projedná prof. Anděl. Po úpravách práce může být zahájeno habilitační řízení. Předběžně
byla schválena habilitační komise ve složení:
předseda:
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., přednosta Interní gastroenterol. kliniky LF MU Brno
členové: doc. MUDr. Radan Keil, Interní klinika 2. LF UK Praha, doc. MUDr. Jan Bureš, CSc., II. interní
klinika LF UK Hradec Králové, prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., přednosta II. interní kliniky LF MU,
Olomouc, prof. MUDr. Julián Špičák, CSc., přednosta Hepatogastroenterol. kliniky IKEM Praha.

na minulém zasedání podal žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Oční lékařství MUDr.
Ivo Kocur, MA MSc., odb. as. Oftalmologické kliniky 3. LF UK. Předložil veškeré materiály a
habilitační práci na téma “Oftalmologická péče ve 12 východoevropských zemích”. Hodnotící komise VR
vypracovala negativní stanovisko a doporučuje přepracování habilitační práce. Prof. Stingl seznámí
dr. Kocura se stanoviskem hodnotící komise;
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na minulém zasedání podala žádost zahájení habilitačního řízení v oboru Lékařská biologie podala
odb. as. odd. buněčné a molekulární biologie 3. LF UK MUDr. Marie Černá, CSc. Předložila
veškeré materiály a habilitační práci na téma „Predispoziční genetické faktory autoimunitních onemocnění“.
Hodnotící komise VR vypracovala stanovisko a doporučuje doplnění a úpravu habilitační práce. Prof.
Jelínek seznámí dr. Černou se stanoviskem komise;

na minulém zasedání podal žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Psychiatrie odb. as.
Psychiatrické kliniky 3. LF UK MUDr. Pavel Mohr, PhD. Předložil veškeré materiály a habilitační
práci na téma „Lze predikovat úspěšnost léčby akutní schizofrenie?“. Hodnotící komise VR vypracovala
stanovisko a doporučuje doplnění a rozšíření habilitační práce. Prof. Libiger seznámí dr. Mohra se
stanoviskem komise;

na minulém zasedání podal žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Psychiatrie podal odb. as.
Psychiatrické kliniky 3. LF UK MUDr. Jiří Horáček, PhD. Předložil veškeré materiály a habilitační
práci na téma „Role serotonergní neurotransmise v patofyziologii a léčbě duševních poruch“. Hodnotící
komise VR vypracovala stanovisko a doporučuje doplnění a rozšíření habilitační práce. Prof. Libiger
seznámí dr. Mohra se stanoviskem komise;

předložil kladné stanovisko hodnotící komise VR o zahájení habilitačního řízení MUDr. Valéra
Džupy, CSc., odb. asistenta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK v oboru Chirurgické
obory. Předložil habilitační práci na téma „Sociálně ekonomická studie léčení zlomenin proximálního
femuru“. VR jmenovala habilitační komisi ve složení: předseda: prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.,
přednosta Ortopedická kliniky 1. LF UK Praha
členové: doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., přednosta Ortop. traumatol. kliniky 3. LF UK Praha, prof.
MUDr. František Makai, DrSc. I. ortopedická klinika LF UK Bratislava, doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
přednosta I. ortoped. kliniky LF MU Brno, prof. MUDr. Otto Vlach, CSc.,Ortopedická klinika LF MU Brno

opětovně předložil k projednání záhájení habilitačního řízení MUDr. Ivana Rychlíka, CSc.,
odborného asistenta I. interní kliniky, v oboru Vnitřní nemoci. VR rozhodla, že jmenuje habilitační
komisi, které budou s ostatními materiály přiloženy i veškeré doklady týkající se pedagogické praxe. VR
jmenovala habilitační komisi ve složení: předseda: prof. MUDr. Otto Schück, DrSc., Klinika nefrologie
IKEM Praha
členové: prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., přednosta III. vnitř. odd. ÚVN Praha, prof..MUDr. Vlastimil
Ščudla, CSc., přednosta III. interní kliniky LF UP Olomouc, doc. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. II. interní klinika
LF MU Brno, prof. MUDr. Karel Opatrný, CSc., přednosta I. interní kliniky LF UK Plzeň

předložil kladné stanovisko hodnotící komise VR pro habilitační řízení MUDr. Drahomíry
Barákové, CSc., odborné asistentky Oftalmologické kliniky 3. LF UK v oboru Oční lékařství..
Předložila jako habilitační práci – monografii “Echografie v oftalmologii”. VR jmenovala habilitační komise
ve složení: předseda: prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., přednosta Oční kliniky LF UK, Hradec Králové
členové: prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., přednosta Oftalmologické kliniky 3. LF UK Praha, doc.
MUDr. Svatopluk Synek, CSc., přednosta Kliniky nemocí očních a optometrie LF MU Brno, prof. MUDr.
Jaroslav Řehůřek, CSc., přednosta Kliniky dětské oftalmologie LF MU, doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.,
přednosta Oční kliniky LF UP Olomouc

žádost o zahájení habilitačního řízení podal MUDr. František Saudek, DrSc., přednosta Kliniky
diabetologie IKEM v Praze, externí pedagogický pracovník 3. LF UK v oboru Vnitřní nemoci.
Předložil veškeré materiály a habilitační práci na téma “Léčba diabetu transplantací”. Byla stanovena
hodnotící komise VR, která do příštího zasedání předloží své stanovisko;

žádost o zahájení habilitačního řízení podala RNDr. Anna Yamamotová, CSc., odb. asistentka
Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK v oboru Lékařská fyziologie. Předložila
materiály a habilitační práci na téma “Společné neurobiologické mechanizmy stresu, bolesti a poruch příjmu
potravy”. Byla stanovena hodnotící komise VR, která do příštího zasedání předloží své stanovisko;

žádost o zahájení habilitačního řízení podal MUDr. Rudolf Špaček, CSc., zástupce přednosty III.
interní kardiologické kliniky 3. LF UK v oboru Vnitřní nemoci. Předložil veškeré materiály a
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habilitační práci – monografii na téma “Infarkt myokardu”. Byla stanovena hodnotící komise VR, která do
příštího zasedání předloží své stanovisko;

žádost o zahájení habilitačního řízení podal MUDr. Aleš Nejedlý, odb. asistent Kliniky plastické
chirurgie 3. LF UK, vedoucí lékař operačních sálů FNKV, v oboru Popáleninová medicína a
plastická chirurgie. Předložil veškeré materiály a habilitační práci na téma “Základy replantační
chirurgie”. Byla stanovena hodnotící komise VR, která do příštího zasedání předloží své stanovisko;

žádost o zahájení habilitačního řízení podal MUDr. Pavel Těšínský, odb. asistent II. interní kliniky
3. LF UK v oboru Vnitřní nemoci. Předložil materiály a habilitační práci na téma “Některé aspekty
metabolické péče a dlouhodobé parenterální a enterální výživy u kriticky nemocných. Soubor komentovaných
prací”. Byla stanovena hodnotící komise VR, která do příštího zasedání předloží své stanovisko.

4. Různé
Prof. Anděl informoval o pedagogické činnosti postgraduálních studentů. Doktorand bude učit tam,
kde je jeho nasměrování oboru a úvazek bude 0,1 – 0,2. Školitelé jim mohou zařídit finanční
příplatek za výuku. Je třeba zajistit, aby odborní asistenti měli čas na vědeckou činnost a doktorské
studium.
Prof. Provazník navrhl udělení medaile 3. LF UK prim. MUDr. Křikavovi. Dodá zdůvodnění a
životopis.
5. Habilitační řízení: RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
vedoucí oddělení buněčné a molekulární biologie CBO 3. lékařské fakulty UK, splnil všechny
podmínky pro zahájení habilitačního řízení v oboru Ĺékařská biologie. Předložil a obhájil
habilitační práci na téma „Funkční mikroarchitektura buněčného jádra“ a přednesl habilitační
přednášku na téma „Co hýbe buněčným jádrem ?“. Z celkového počtu 23 členů vědecké rady bylo
přítomno 17 členů, z tohoto počtu bylo odevzdáno 16 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 1
neplatný hlas.
Předsedou přípravné komise pro habilitační řízení byl prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. z 1. LF UK Praha,
členy komise - prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. z 3. LF UK Praha, prof. RNDr. Jan Šmarda, DrSc. z PřF
MU Brno, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. z AV ČR Praha, prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., z UP
Olomouc.
Oponenty habilitační práce byli: prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., z PřF MU Brno, RNDr, Pavel Dráber,
CSc. z AV ČR a prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. z AV ČR.
Habilitační přednášku hodnotili tito členové VR: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., prim. MUDr.
František Koukolík, DrSc. a doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

Usnesení : vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby RNDr. Pavel Hozák, DrSc., byl jmenován
docentem v oboru Lékařská biologie.
Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se koná dne 3. října 2002.
Zapsala: B. Alinčová,
kontroloval: prof. Stingl
VITA NOSTRA SERVIS - Informační týdeník Univerzity Karlovy v Praze - 3. lékařské fakulty. Určeno pro
akademickou obec. Interní tisk. Vydává 3. LF, Ruská 87, Praha 10. Toto číslo vyšlo v nákladu 200 ks. Distribuce
zdarma. Plnotextově vystaveno na www stránkách 3. LF (http://www.lf3.cuni.cz). Redakční rada: PhDr. Martina
Hábová, Hana Jarošová a Mgr. Marie Fleissigová (redaktorka). Týdenní uzávěrka vždy ve čtvrtek. E-mail:
marie.fleissigova@lf3.cuni.cz. Internet: http://www.lf3.cuni.cz. Příspěvky dodávejte na disketách 3,5´´ nebo e-mailem
jako attached file v editoru MS-WORD (nejlépe ve formátu RTF). Jiné formáty projednejte předem na čísle 67102105.
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
Ruská 87, 100 00 Praha 10

31. 10. 2002

VR
5/2002

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
DNE 3. ŘÍJNA 2002 NA DĚKANÁTĚ 3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Přítomni
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
doc. MUDr. Jan Bartoníček, 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. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
prof. MUDr.. Richard Rokyta, DrSc.
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

Omluveni
MUDr. Marie Alušíková, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.
Přítomní čestní členové
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Sdělení děkana.
3. Sdělení proděkanů
4. Nové výzkumné záměry
5. Různé
1

1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Uvítal
přítomné členy v novém školním roce a sdělil, že na nadcházejících zasedáních
proběhnou dvě až tři habilitační a profesorská řízení.

2. Sdělení děkana
-

sdělil termíny zasedání vědecké rady :

7. listopad 2002
5. prosinec 2002
9. leden 2003
požádal členy VR o zapsání termínů zasedání VR a připomněl, že účast na
zasedáních vzhledem k velkému počtu habilitací je povinná.

- informoval o novém curriculu fakulty, přechází se ke II. cyklu a ladí se výuka.
Naše fakulta je jediná z Evropy s tímto novým curriculem; podobná reforma
curricula začala probíhat i na LF v Dráždanech.

3. Sdělení proděkanů
doc. MUDr. Vlasta Rychterová :
- informovala o studiu ošetřovatelství – jde o nový bakalářský obor, který naplňuje
představu o sesterském studiu. Přihlášeno je 30 uchazeček.
- do 1. ročníku je zapsáno 178 studentů. Celkem je 750 studentů magisterského
studia. Je 26 žádostí o opakování studia.
- fakulta zabydluje polovinu budovy Zdravotnické školy na Ruské ul. v Praze l0.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. :
- předložil návrhy na medaile 3. LF UK :
návrh MUDr. Davida Marxe na udělení dvou medailí 3. LF UK v souvislosti s 10.
výročím zahájení spolupráce mezi Faculty of Medicine and Dentistry, University
of Birmingham ve Velké Británi :
l) Faculty of Medicine and Dentistry University of Birmingham a
2) prof. MUDr. Olze Hudlické, DrSc., emeritní profesorce této univerzity.
Odůvodnění: z iniciativy prof. McNeish, děkana fakulty, byly zahájeny
každoroční pobyty našich studentů na klinických pracovištích v Birminghamu.
Dosud absolvovalo stipendijní pobyt celkem deset našich studentů a spolupráce
trvá i nadále. Jako vyjádření uznání za desetiletou spolupráci navrhuje udělení
medaile 3. LF UK.
V průběhu uvedených deseti let se o naše studenty pobývající v Birminghamu
velmi obětavě starala prof. Olga Hudlická, profesorka fyziologie. Prof. Hudlická
odešla v r. 1969 do Velké Británie. Našim studentům zajišťovala nejen sociální
podporu, ale i v několika případech bezplatné ubytování ve vlastním domě.
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- návrh prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., na udělení medaile doc. MUDr. Janě
Málkové, CSc., docentky III. interní kliniky 3. LF UK k jejím jubilejním
narozeninám za mnohaleté aktivity ve prospěch 3. LF UK.
- návrh prof. MUDr. Petra Widimského, CSc., na udělení pamětní medaile prof.
MUDr. Pavlu Gregorovi, DrSc., zástupci přednosty III. interní kardiologické
kliniky, k jeho jubilejním narozeninám za zásluhy o rozvoj 3. LF UK.
- návrh prof. MUDr. Richarda Jelínka, DrSc. na udělení pamětní medaile MUDr.
Milanu Titlbachovi, DrSc., který působil na Ústavu histologie a embryologie 3.
LF UK. Věnoval se s plným nasazením výzkumu Langerhansových ostrůvků a
založil histochemickou laboratoř. Po vzniku I. výzkumného záměru se plně zapojil
do řešení výzkumného tématu. Medaile se uděluje za „Celoživotní dílo v oblasti
srovnávací a experimentální morfologie Langerhansových ostrůvků“.
Hlasování: VR jednomyslně schválila udělení navrhovaných pamětních medailí 3.
LF UK. Medaile a pamětní listy doc. Málkové, prof. Gregorovi a MUDr.
Titlbachovi budou slavnostně předány na promocích 3. LF UK dne 11. září 2002
v Karolinu. Zároveň zde bude předána zlatá medaile UK prof. Vlčkovi, kterou VR
navrhovala a schválila na červnovém zasedání.
- informoval o žádosti o akreditaci habilitačního řízení v oboru Anesteziologie a
resuscitace, kterou podává doc. MUDr. J. Pachl, CSc. Na Klinice anesteziologie a
resuscitace jsou nyní dva docenti a probíhá zde postgraduální studium. VR
doporučuje žádost k dalšímu řízení na rektorát UK a dále na MŠMT ČR.
- informoval o Fakultní vědecké konferenci, která se bude konat v listopadu 2002.
Bude probíhat podle jednotlivých výzkumných záměrů :
VZ č. 1 12. 11. 2002
za VR bude přítomen prof. Stárka
VZ č. 2 5. 11. 2002 od 8 hod. za VR bude přítomen MUDr. Filip
VZ č. 3 6. 11. 2002 od 13 hod. za VR bude přítomen prim. MUDr. Křikava
VZ č. 4 5. 11 .2002 od 14 hod. za VR bude přítomen prof. Provazník
VZ č. 5 13. 11. 2002 od 13 hod. za VR bude přítomen prim. MUDr. Koukolík
V rámci výzkumných záměrů se na vědecké konference fakulty budou
prezentovat postgraduální studenti. Účast 1. ročníku PDSB bude na konferenci
povinná. Prof. Jelínek žádá členy VR o účast na konferenci.
- informoval o dopise rektora UK ve věci návrhů na udělení ceny „Harvey Prize“
pro rok 2003. Přiložené příslušné materiály jsou k dispozici na odd. vědy.
Případné návrhy kandidátů je možno podat na příštím zasedání VR.
- Grantová agenda GAUK – probíhá 11. kolo. Přihlášky pro rok 2003 se podávají
do 1. 11. 2002.
- Celostátní studentská vědecká konference se koná 23. a 24. října 2002.
Konferenci organizuje letos naše fakulta. Na konferenci proběhne 27 sdělení
celkem čtyřiceti autorů. Z každé fakulty přijedou tři hodnotitelé. Prof. Anděl
sdělil, že 24. 10. se nebude z těchto důvodů konat kolegium a členové kolegia
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budou přítomni na konferenci. Za 3. LF UK budou na konferenci přítomni: prof.
Provazník, prof. Horák, prof. Anděl, doc. Samcová, prof. Höschl, doc. Rosina,
prof. Stingl, prof. Jelínek, prof. Rokyta, doc. Gojišová.
- Habilitační a profesorská řízení :
Habilitační řízení MUDr. M. Horáčkové, CSc. je připravené a bude se konat 7. 11.
2002 ve 14 hodin. Přednášku pro studenty bude dr. Horáčková mít 31. října v 16
hodin na II. interní klinice, téma „Choroby štítné žlázy“; za VR bude přítomen
prof. Jelínek a prof. Stárka.
Jmenovací řízení doc. MUDr. J. Lebla.,CSc. je připraveno a proběhne 7. 11. 2002
od 16 hodin, přednáška pro studenty na téma „Respirační infekce u dětí“ bude 5.
11. 2002 ve 14 hodin, za VR budou přítomni: prof. Schindler, prof. Provazník a
prof. Königová.
Habilitační řízení prim. MUDr. T. Kozáka je připraveno a proběhne 7. 11. 2002
od 17.30 hodin, přednáška pro studenty se bude konat 14. 10. 2002 na II. interní
klinice na téma „Antiimunitní onemocnění“. Za VR budou přítomni: prof. Anděl
a prof. Horák.
- habilitační řízení - MUDr. Valér Džupa, CSc. – jsou hotové oponentské posudky.
Habilitační řízení se bude konat 5. prosince 2002. Přednáška pro studenty
proběhne 22. října 2002 ve 12, 30 na Klinice ortopedie na téma „Tumory v oblasti
páteře“. Za VR budou přítomni: prof. Stingl a prof. Čech.
- habilitační řízení MUDr. Z. Zádorové bylo zahájeno. Je určena a připravena
přednáška pro studenty dne 4. 11. 2002 v 16 hodin na II. interní klinice. Za VR
budou přítomni : prof. Schindler a doc. Rychterová.
- habilitační řízení MUDr. Jiřího Beneše, CSc.: jsou hotové 2 posudky habilitační
práce. Je připravena přednáška pro studenty dne 4. října 2002 na téma
„Interpretace výsledků biochemických vyšetření ve vnitřním lékařství“ na II.
interní klinice, za VR budou přítomni : prof. Anděl a doc. Rychterová.
- habilitační řízení MUDr. Drahomíry Barákové, CSc.: je hotový jeden posudek
habilitační práce. Připravena přednáška pro studenty dne 25. října 2002 v 8 hodin
na téma „Nitrooční tumory“. Za VR budou přítomni : prof. Stingl a doc. Kalvach.
- na minulém zasedání VR podal žádost o zahájení habilitačního řízení MUDr.
František Saudek, DrSc., přednosta Kliniky diabetologie IKEM v Praze, externí
pedagogický pracovník 3. LF UK v oboru Vnitřní nemoci. Předložil veškeré
materiály a habilitační práci na téma “Léčba diabetu transplantací”. Komise VR
předložila kladné stanovisko. VR schválila habilitační komisi v tomto složení:
předseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., III. interní klinika endokrinologie a
metabolismu 1. LF UK
členové: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., přednosta Interní gastroenterologické
kliniky LF MU Brno
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doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, I. interní klinika LF UK Plzeň
prof. MUDr. Jan Černý, CSc., Centrum kardio-transplantační chirurgie Brno
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, CSc., Interní klinika Baťovy nemocnice, Zlín
- na minulém zasedání podala žádost o zahájení habilitačního řízení RNDr. Anna
Yamamotová, CSc., odb. asistentka Ústavu normální, patologické a klinické
fyziologie 3. LF UK v oboru Lékařská fyziologie. Předložila materiály a
habilitační práci na téma “Společné neurobiologické mechanizmy stresu, bolesti a
poruch příjmu potravy”. Hodnotící komise VR předložila stanovisko a doporučila
práci k zahájení habilitačního řízení. VR schválila habilitační komisi v tomto
složení :
předseda:
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Ústavu normální, patologické a
klinické fyziologie 3. LF UK Praha
členové:
doc. RNDr. Daniela Ježová, CSc., Ústav experimentální endokrinologie SAV,
Bratislava
prof. MUDr. Miloš Kukleta, CSc., Fyziologický ústav LF MU Brno
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky LF UK Hradec
Králové
prof. MUDr. et PhD. Jana Mačáková, CSc., rektorka Palackého Univerzity
Olomouc
- na minulém zasedání podal žádost o zahájení habilitačního řízení podal MUDr.
Rudolf Špaček, CSc., zástupce přednosty III. interní kardiologické kliniky 3. LF
UK v oboru Vnitřní nemoci. Předložil veškeré materiály a habilitační práci –
monografii na téma “Infarkt myokardu”. Hodnotící komise VR přednesla své
kladné stanovisko. a doporučila zahájení habilitačního řízení. VR navrhla a
schválila habilitační komisi ve složení:
předseda:
prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., zástupce přednosty III. interní kardiologické
kliniky
3. LF UK Praha
členové:
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., přednosta II. interní kliniky kardiologie
a angiologie 1. LF UK Praha
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., přednosta III. interní kliniky LF UP
Olomouc
prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky LF
MU Brno
prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., Klinika kardiologie IKEM, Praha
- na minulém zasedání podal žádost o zahájení habilitačního řízení podal MUDr.
Aleš Nejedlý, odb. asistent Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK, vedoucí lékař
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operačních sálů FNKV, v oboru Popáleninová medicína a plastická chirurgie.
Předložil veškeré materiály a habilitační práci na téma “Základy replantační
chirurgie”. Hodnotící komise VR předložila kladné stanovisko a doporučila
zahájení habilitačního řízení. VR navrhla a schválila habilitační komisi ve složení:
předseda:
prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc., profesor Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK
Praha
členové:
doc. MUDr. Miroslav Tvrdek, přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK
doc. MUDr. Jiří Veselý, CSc., přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie LF
MU Brno
doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc, přednosta Kliniky plastické chirurgie LF UK
Bratislava
doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc., přednosta Ortopedické klinika LF UPJŠ Košice.
Zároveň byla stanovena přednáška pro studenty, která proběhne dne 4. 11. 2002
v zasedací místnosti Kliniky ortopedie na téma “Posttraumatické defekty měkkých
tkání a možnosti jejich léčby”. Za VR budou přítomni: prof. Stingl a doc.
Bartoníček.
- na minulém zasedání podal žádost o zahájení habilitačního řízení MUDr. Pavel
Těšínský, odb. asistent II. interní kliniky 3. LF UK v oboru Vnitřní nemoci.
Předložil materiály a habilitační práci na téma “Některé aspekty metabolické péče
a dlouhodobé parenterální a enterální výživy u kriticky nemocných. Soubor
komentovaných prací”. Hodnotící komise VR předložila kladné stanovisko a
doporučila zahájení habilitačního řízení. VR navrhla a schválila složení habilitační
komise ve složení:
předseda:
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., přednosta Kliniky gerontologické a
metabolické LF UK Hradec Králové
členové:
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., profesor Interní gastroenterologické kliniky LF MU
Brno
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., přednosta II. interní kliniky LF UP Olomouc
doc. MUDr. Jiří Bonaventura, CSc., Klinika anesteziologie a resuscitace, Nové
Město na Moravě
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky 3. LF UK Praha
- vzhledem ke splnění podmínek ve věci publikační činnosti bylo otevřeno
profesorské jmenovací řízení doc. MUDr. Petra Zatloukala, CSc., přednosty
Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a řízení zahájeno. VR navrhla a
schválila komisi pro jmenovací řízení v tomto složení:
předseda: prof. MUDr. Petr Widimský, přednosta III.interní kardiologické kliniky
3. LF UK Praha
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členové:
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a
tuberkulózy LF UK Olomouc
doc. MUDr. Miloslav Marel, CSc., TRN, 2. LF UK Praha
prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., ředitel léčebny TRN Mirošov
doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Masarykův onkologický ústav LF MU Brno
- žádost o zahájení habilitačního řízení podal MUDr. Tomáš Vaněk, CSc., vedoucí
lékař kardioanestezie a pooperační péče Kardiocentra 3. LF UK v oboru
anesteziologie a resuscitace. Předkládá habilitační práci na téma “Minimálně
invazitní kardioanestezie jako zrcadlový obraz minimálně invazivní kardiologie” a
ostatní materiály a doklady.
VR stanovila dva hodnotitele habilitační práce, kteří vypracují své stanovisko do
příštího zasedání VR.
- prof. Stingl informoval o novém složení Oborové rady “Imunologie”
postgraduálního studia v oboru.; novou členkou oborové rady za 3. LF UK byla
jmenována MUDr. Marie Černá, CSc.

4. Nové výzkumné záměry
V oblasti výzkumných záměrů přišla z rektorátu UK nová informace, že v letošním
roce nebude vyhlášeno nové kolo, vyhlášení se očekává asi v roce 2005.
Rozpočet stávajících záměrů by měl být v příštím roce navýšen o 5-10 %.
Co se týká letošních průběžných ročních hodnocení, bude to podobně jako
v předchozích letech řešenou formou Opatření rektora.
V listopadu proběhnou oponentury VZ, po konferenci je nutné připravit formu,
jak VZ budou kontrolovány.
Bude vytvořena nová metodologie pro podávání VZ.
Výzkumný záměr č. 4 – “Invazivní terapie časných stadií kardiálních a
cerebrovaskulárních onemocnění v prevenci pozdních orgánových postižení”.
Po dohodě se současným koordinátorem doc. MUDr. Pavlem Kalvachem, CSc.
dochází k návrhu na modifikaci tohoto VZ na další období, tj. od 1. 1. 2004.
Principem návrhu je oddělení kardiologické problematiky od problematiky
neurologické, resp. transformace společného VZ kardiologického a neurologického
ve VZ kardiovaskulární.
V probíhajícím období se ukázala asymetrie v realizaci mezi neurologickou a
kardiologickou částí VZ a nepodařilo se nalézt skutečně společný projekt, takže obě
části VZ byly řešeny zcela odděleně.
VR souhlasí se změnou zaměření VZ.
Koordinátorem bude prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Název VZ zůstává.
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5. Různé :
Prof. Rokyta informoval o povodňových škodách způsobených na Univerzitě Karlově.
Škoda činí celkem 680 milionů Kč. Kolegium rektora UK projednalo a navrhuje odložit
nároky fakulty ve prospěch Matematicko-fyzikální fakulty UK v Karlíně.
Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se koná dne 7. listopadu 2002.

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

2. 12. 2002

VR
6/2002

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
DNE 7. 11. 2002 VE 14 H. NA DĚKANÁTĚ 3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87
Přítomni
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
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.
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
prim. MUDr. František Koukolík, DrSc.
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Omluveni
MUDr. Marie Alušíková, CSc.
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
prof. MUDr.. Richard Rokyta, DrSc.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Přítomní čestní členové
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Habilitační řízení MUDr. Miroslavy Horáčková, CSc. v oboru vnitřní nemoci (14 hod.)
Jmenovací řízení doc. MUDr. Jana Lebla, CSc. v oboru pediatrie (16 hod.)
Habilitační řízení prim. MUDr. Tomáše Kozáka v oboru vnitřní nemoci (17.30 hod.)
1

1. Zahájení
-

-

zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Promluvil o volbě
nového děkana fakulty, kterým byl zvolen pro tříleté období od 1. 2. 2003 doc. MUDr.
Bohuslav Svoboda, CSc.;
sdělil, že na programu zasedání VR budou dvě habilitační a jedno profesorské řízení;
informoval o proběhlé Celostátní studentské vědecké konferenci lékařských fakult ve
dnech 22. a 23. října.

2. Sdělení proděkanů :
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.:
-

-

-

informoval podrobně o proběhlé Celostátní studentské vědecké konferenci lékařských
fakult ve dnech 22. a 23. října;
informoval o udělení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepšího studenta roku, kterou získal
MUDr. Tomáš Hájek, postgraduální student PCP 3. LF UK v oboru neurovědy. Patří
k nejlepším a nadějným postgraduálním studentům fakulty; koncem roku bude obhajovat
vědeckou hodnost PhD.;
sdělil nové informace ve věci grantů: grantová agenda GAUK – probíhá 11. kolo,
přihlášky pro rok 2003 se podávaly do 1. 11. 2002 a je podáno 15 přihlášek, z toho osm
jsou hlavními řešiteli postgraduální studenti. V grantové agentuře IGA vládne
v současné době chaos, a to z důvodu odchodu dlouholetých pracovníků - ing. Kolářové
a ing. Tůmy;
vědecká konference fakulty se bude konat v listopadu 2002. Bude probíhat podle
jednotlivých výzkumných záměrů:
VZ č. 1 12. 11. 2002
za VR bude přítomen prof. Stárka
VZ č. 2
5. 11. 2002 od 8 hod.
za VR bude přítomen MUDr. Filip
VZ č. 3
6. 11. 2002 od 13 hod.
za VR bude přítomen prim. MUDr. Křikava
VZ č. 4
5. 11. 2002 od 14 hod.
za VR bude přítomen prof. Provazník
VZ č. 5 13. 11. 2002 od 13 hod.
za VR bude přítomen prim. MUDr. Koukolík
Poslední sekce Varia z lékařské etiky proběhne 20. 11., koordinátorem bude doc. Šimek a prof.
Provazník;

-

příští zasedání VR se bude konat 5. prosince 2002. Účast členů VR je nutná – na
programu budou dvě habilitační řízení – MUDr. J. Beneše a MUDr. V. Džupy. Na
lednové zasedání se plánuje habilitační řízení MUDr. Barákové a další řízení, která
budou v termínu kompletní k předložení na VR.

Habilitační a profesorská řízení :
- informoval o úspěšném dokončení habilitačního řízení prim. MUDr. Manfreda
Weissingera z Rakouska, které bylo dotaženo do konce a byl jmenován docentem
s účinností od 1. 11. 2002. Protože šlo o cizince, bylo toto řízení dokladováno
velkou spoustou podrobných materiálů a úředních dokumentů;
- o zahájení jmenovacího profesorského řízení požádala doc. MUDr. Ivana
Žofková, DrSc., kmenová vědecká pracovnice Endokrinologického ústavu a
dlouholetá učitelka na 3. LF UK. VR stanovila dva hodnotitele habilitační práce,
kteří vypracují své stanovisko do příštího zasedání VR;
- o zahájení habilitačního řízení požádal MUDr. Alexandr Čelko, CSc., předložil
práci na téma „Epidemiologie termických úrazů dětského věku v kontextu úrazové

2

problematiky v ČR“. VR stanovila dva hodnotitele habilitační práce, kteří
vypracují své stanovisko do příštího zasedání VR;
- přednáška pro studenty v rámci habilitačního řízení MUDr. Rudolfa Špačka,
CSc. se koná dne 9. ledna 2003 v 16 hodin na II. interní klinice 3. LF UK na téma
„Infekce močových cest“. Hodnocením přednášky bude pověřen prof. MUDr.
Pavel Gregor, DrSc. a doc. MUDr. Michael Urban;
- na minulém zasedání podal žádost o zahájení habilitačního řízení MUDr. Tomáš
Vaněk, CSc., vedoucí lékař kardioanestezie a pooperační péče Kardiocentra 3. LF
UK v oboru anesteziologie a resuscitace. Předložil habilitační práci na téma
“Minimálně invazivní kardioanestezie jako zrcadlový obraz minimálně invazivní
kardiologie” a ostatní materiály a doklady. VR stanovila dva hodnotitele
habilitační práce, kteří vypracovali kladná stanoviska a doporučují zahájení
habilitačního řízení. VR doporučuje zahájení habilitačního řízení. Materiály budou
předány na Lékařskou fakultu UK v Plzni k dalšímu řízení vzhledem k tomu, že
naše fakulta nemá akreditaci v oboru anesteziologie a resuscitace, s doporučením
děkana fakulty.
4. Habilitační řízení a jmenovací řízení :
Habilitační řízení: MUDr. Miroslava Horáčková,CSc.:
odb. asistentka II. interní kliniky 3. lékařské fakulty UK, splnila podmínky pro
zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci. Předložila habilitační práci –
monografii na téma „Analgetika a ledviny“ a přednesla habilitační přednášku na téma
„Lékové poškození ledvin“. Z celkového počtu 23 členů vědecké rady bylo přítomno
18 členů, z tohoto počtu bylo odevzdáno: 2 kladné hlasy, 9 záporných hlasů a 7
neplatných hlasů.
Předsedou přípravné komise pro habilitační řízení byl prof. MUDr. Karel Opatrný, CSc., přednosta
I. interní kliniky LF UK Plzeň, členy komise - prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., I. interní
klinika 1. LF UK Praha, prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc., Ústav farmakologie LF UP
Olomouc, doc. MUDr. Jiří Jirka, CSc., Transplantační centrum IKEM, Praha 4 a doc. MUDr. Josef
Marek, CSc., patologické odd. Nemocnice Na Homolce v Praze. Oponenty habilitační práce byli:
prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc., interní klinika 2. LF UK Praha, doc. MUDr. Josef
Zadražil, CSc., III. interní klinika LF UP Olomouc a prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.,
Farmakologický ústav LF KU Bratislava.
Habilitační přednášku hodnotili: prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. a prof. MUDr. Miroslav Cikrt,
DrSc.

Usnesení: vědecká rada 3. LF UK diskutovala vědecké, pedagogické, odborné i osobnostní
aspekty uchazečky a její dosavadní působení na 3. LF UK. Návrh habilitační komise na
jmenování docentem nezískal většinu hlasů vědecké rady - naopak pro něj hlasovali jen dva
členové. Proto vědecká rada habilitační řízení odb. asistentky MUDr. M. Horáčkové, CSc.
zastavuje. K rozhodnutí vědecké rady 3. LF UK přispěl také fakt, že i kritérium publikační
bylo jen zcela těsné. Vědecká rada zohlednila i skutečnost, že z pěti členů habilitační
komise se pro jmenování docentem vyslovili jen tři a že tedy i v této komisi návrh získal jen
těsnou většinu. Vědecká rada se domnívá, že monografie, která byla předložena jako
habilitační práce, nebyla nakladatelstvím řádně recenzována.
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Jmenovací profesorské řízení: doc. MUDr. Jan Lebl, CSc.:
přednosta Kliniky dětí a dorostu 3. LF UK splnil všechny podmínky pro zahájení
jmenovacího profesorského řízení pro obor pediatrie. Přednesl inaugurační přednášku
na téma „Molekulární onemocnění v dětské endokrinologii“. Z celkového počtu 23 členů
vědecké rady bylo přítomno 17 členů, z tohoto počtu bylo odevzdáno 17 kladných hlasů, 0
záporných hlasů a 0 neplatných hlasů.
Předsedou komise pro jmenovací profesorské řízení byla prof. MUDr. Olga Hníková, CSc.,
profesorka kliniky dětí a dorostu 3. LF UK Praha, členové - prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.,
přednosta III. interní kliniky 1. LF UK Praha, MUDr. Jitřenka Venháčová, zástupce přednosty
dětské kliniky LF UP Olomouc, doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta dětské kliniky LF
UP Olomouc, doc. MUDr. Hana Hrstková, CSc., přednosta I. dětské onkologické kliniky LF MU
Brno.
Přednášku hodnotili tito členové VR: prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc, prof. RNDr. Ivan
Raška, DrSc., a prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.

Usnesení: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby doc. MUDr. Jan Lebl, CSc., byl
jmenován profesorem v oboru pediatrie.
Habilitační řízení: MUDr. Tomáš Kozák:
primář oddělení klinické hematologie 3. lékařské fakulty UK splnil všechny
podmínky pro zahájení habilitačního řízení pro obor vnitřní nemoci. MUDr. Kozák
předložil a obhájil habilitační práci na téma „Transplantace krvetvorných buněk
v léčbě autoimunitních chorob“ a přednesl habilitační přednášku na téma habilitační
práce. Z celkového počtu 23 členů vědecké rady bylo přítomno 17 členů, z tohoto
počtu bylo odevzdáno 17 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 0 neplatných hlasů.
Předsedou habilitační komise byl prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., vedoucí Katedry interních
oborů LF UK Hradec Králové, členy habilitační komise: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., přednosta I.
interní kliniky 3. LF UK Praha,, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., přednosta interní hematologické
kliniky LF MU Brno, , prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a
alergologie LF MU Brno a prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., přednosta III. interní kliniky LF
UP Olomouc.
Oponenty habilitační práce byli: prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc., přednosta KVVL VLA JEP
Hradec Králové, prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., přednosta hematoonkologické kliniky LF UK
Olomouc a doc. MUDr. Jiří Vencovský, CSc., zástupce ředitele Revmatologického ústavu Praha ,
Habilitační přednášku hodnotili tito členové VR: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., doc. MUDr. Vlasta
Rychterová, CSc., a prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Usnesení: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby MUDr. Tomáš Kozák byl
jmenován docentem v oboru vnitřní nemoci.
Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se koná dne 5. prosince 2002.
Zapsala: B. Alinčová, kontroloval: prof. Stingl
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VITA NOSTRA
SERVIS
Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty
Ruská 87, 100 00 Praha 10

30. 12. 2002

VR
7/2002

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK
DNE 5. 12. 2002 VE 14 H. NA DĚKANÁTĚ 3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

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.
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
prim. MUDr. František Koukolík, DrSc.
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
MUDr.. Richard Rokyta, DrSc.
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Omluveni
MUDr. Marie Alušíková, CSc.
MUDr. Karel Filip, CSc.
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.prof.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
MUDr. Milan Šmíd, CSc.
Přítomní čestní členové
prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc.

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Sdělení děkana
3. Sdělení proděkanů
4. Habilitační řízení MUDr. Jiřího Beneše, CSc. v oboru vnitřní nemoci
Habilitační řízení MUDr. Valéra Džupy, CSc. v oboru chirurgické obory
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1. Zahájení
- předposlední zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl,
CSc. Poslední zasedání VR se bude konat 9. ledna 2003.
- sdělil, že na programu zasedání VR budou dvě habilitační řízení.
2. Sdělení děkana
- prof. Anděl pozval členy VR na tradiční vánoční koncert fakulty, který se koná
18. 12. 2002 ve 20 h. v kostele P. Marie pod Řetězem v Praze 1, Lázeňská 4. Na
programu bude Česká mše vánoční J. J. Ryby a vánoční zamyšlení M. C. Putny.
- dne 9. ledna 2003 se koná tradiční ples 3. LF UK v Národním domě na
Vinohradech.
- 3. LF UK slaví v letošním školním roce 50 let výuky medicíny ve Vinohradském
zdravotnickém areálu. Současně fakulta hodnotí ukončení úplného šestiletého
cyklu výuky v podmínkách reformovaného curricula medicíny. Tato reforma je
zatím jediným dokončeným pokusem o zásadní změnu studia medicíny v celé
střední a východní Evropě. Z těchto důvodů a také při příležitosti ukončení
šestileté činnosti stávajícího kolegia děkana pořádá fakulta dne 16. ledna 2003
konferenci na téma „Reforma studia medicíny“. Členové VR jsou na konferenci
srdečně zváni. Pozvánka a program budou rozeslány.
3. Sdělení proděkanů
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.:
- informoval o úspěšné obhajobě dizertační práce MUDr. Tomáše Hájka,
postgraduálního studenta PCP 3. LF UK v oboru neurovědy, dne 3. 12. 2002 na
téma „Vybrané etiologické faktory psychických poruch“.
- informoval o chystaných akreditačních řízeních pro habilitační a profesorská
řízení. Ještě v listopadu 2002 podala fakulta žádost o akreditaci oboru
„anesteziologie a resuscitace“ pro habilitační řízení. Fakulta obdržela žádost o
dodatečné dodání publikací členů VR za posledních pět let. Prof. Stingl žádá
členy VR o urychlené zaslání svých publikací za posledních pět let na odd.
vědy pí Alinčové.
- habilitační řízení: MUDr. Alexandr Čelko, CSc. předložil na minulém zasedání
VR habilitační práci na téma „Epidemiologie termických úrazů dětského věku
v kontextu úrazové problematiky v ČR“. Hodnotitelé habilitační práce vypracovali
kladné stanovisko. Byla navržena a schválena habilitační komise v tomto složení:
předseda: prof. MUDr.Kamil Provazník, CSc., vedoucí Centra preventivního
lékařství 3. LF UK Praha
členové:
prof. MUDr. Bohumír Ticháček, DrSc. Státní zdravotní ústav Praha
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. Ústav preventivního lékařství LF UP
Olomouc
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prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc., Subkatedra epidemiologie ILF Praha
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., Ústav preventivního lékařství LF MU
Brno
- profesorské jmenovací řízení: doc. MUDr. Ivana Žofková, DrSc. podala žádost
o zahájení řízení na minulém zasedání VR v oboru vnitřní nemoci. Hodnotící
komise VR vypracovala kladné stanovisko. Byla navržena komise pro profesorské
jmenovací řízení v tomto složení :
předseda: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., přednosta I. interní kliniky 3. LF UK
Praha
členové :
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., III. interní klinika endokrinologie a
metabolismu 1.LF UK Praha
MUDr. Jitřenka Venháčová, zástupce přednosty Dětské kliniky LF UP Olomouc
prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky LF
MU Brno
další člen komise bude jmenován na příštím zasedání VR
- o zahájení habilitačního řízení požádal MUDr. Vladimír Štich, vedoucí oddělení
tělovýchovného lékařství CPL 3. LF UK, v oboru hygiena, preventivní lékařství a
epidemiologie. Předložil habilitační práci na téma “Regulace lipolysy v tukové
tkáni při tělesné zátěži in. situ: vliv výživy a pohybové aktivity” a ostatní materiály.
VR stanovila dva hodnotitele habilitační práce, kteří vypracují stanoviska.
- prof. Stingl informoval, že bude zaslána žádost o zahájení jmenovacího řízení doc.
MUDr. Kluchové z LF UPJŠ v Košicích.
4. Habilitační řízení
MUDr. Jiří Beneš, CSc.:
přednosta Infekční kliniky 3. lékařské fakulty UK, splnil všechny podmínky pro
zahájení habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci. MUDr. Beneš předložil a obhájil
habilitační práci na téma „Diagnostika infekční endokarditidy a možnosti jejího
ovlivnění“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Prognóza infekční
endokarditidy a možnosti jejího ovlivnění“.
Z celkového počtu 23 členů vědecké rady bylo přítomno 16 členů, z tohoto počtu
bylo odevzdáno 16 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 0 neplatných hlasů.
Předsedou habilitační komise byl - prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., zástupce
přednosty III. interní kardiologické kliniky 3. LF UK Praha, členy komise - doc.
MUDr. Marie Staňková, CSc., III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK,
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., přednosta Kliniky pro infekční choroby LF UPJŠ
Košice, doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., Klinika nemocí infekčních LF MU Brno,
prof. MUDr. Jan Lukl, CSc., I, interní klinika LF UP Olomouc.
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Oponenty habilitační práce byli: doc. MUDr. Vasil Hricák, CSc., Kardiologická
klinika LF UK Bratislava, doc. MUDr. Anna Součková, CSc., přednosta Kliniky
mikrobiologie 2. LF UK Praha, prof. MUDr. Vladimír Staněk, vedoucí subkatedry
kardiologie IKEM Praha.
Habilitační přednášku hodnotili tito členové VR: prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.,
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. a prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Usnesení: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby MUDr. Jiří Beneš, CSc. byl
jmenován docentem v oboru vnitřní nemoci.
MUDr. Valér Džupa, CSc.
odborný asistent Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty UK splnil
všechny podmínky pro zahájení habilitačního řízení v oboru chirurgické obory.
Předložil a obhájil habilitační práci na téma „Sociálně-ekonomická studie léčení
zlomenin proximálního femuru“ a přednesl habilitační přednášku na téma habilitační
práce. Z celkového počtu 23 členů vědecké rady bylo přítomno 17 členů, z tohoto
počtu bylo odevzdáno 16 kladných hlasů, 1 záporný hlas a 0 neplatných hlasů.
Předsedou habilitační komise byl prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., přednosta
Ortopedická kliniky 1. LF UK Praha, členy habilitační komise byli - doc. MUDr. Jan
Bartoníček, DrSc., přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK Praha,
prof. MUDr. František Makai, DrSc., I. ortopedická klinika LF UK Bratislava, doc.
MUDr. Pavel Janíček, CSc, přednosta I. ortopedické kliniky LF MU Brno a prof.
MUDr. Otto Vlach, CSc., Ortopedická klinika LF MU Brno.
Oponenty habilitační práce byli: prof. MUDr. Josef Vojtaššák, CSc., přednosta II.
ortopedické kliniky LF UK Bratislava, prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., odd. dětské
chirurgie FN Thomayerovy nemocnice v Praze 4 a doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.,
přednosta II. ortopedické kliniky LF MU v Brně.
Habilitační přednášku hodnotili tito členové VR: prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.,
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. a prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
Usnesení: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby MUDr. Valér Džupa, CSc. byl
jmenován docentem v oboru chirurgické obory.
Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se koná dne 9. ledna 2003.
Zapsala: B. Alinčová,
kontroloval: prof. Stingl
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