V Praze 5. ledna 2007
Č.j.: 12-1/2007-3LF
Počet listů : 4

Zápis
ze zasedání vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
dne 4. ledna 2007 ve 14 hodin na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87
Přítomní:
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Plk.MUDr. Štefan Brunclík
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, CSc.
Prof.MUDr. Milena Černá, DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Doc.MUDr. Leo Klein, CSc.

MUDr. František Koukolík, DrSc.
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Prim. MUDr. Jan Nedvídek
Prof. MUDr. Petr Niederle, DrSc.
Prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
prim. MUDr. Luděk Ryba
Doc. MUDr. Michael Urban
MUDr. Jaroslav Volf, PhD.
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Přítomní čestní členové:
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
Prof.MUDr. Kamil Provazník, CSc.

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

Omluvení :
MUDr. Miroslav Čerbák
Doc.MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.

MUDr. Petr Malý
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Program
1. Zahájení
2. Sdělení proděkanů
3. Různé
4. Habilitační řízení MUDr. Romana Liščáka, CSc. v oboru - Chirurgické obory.
1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil proděkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. a omluvil pana
děkana, který přijde později z důvodu urgentní záležitosti na klinice. Přivítal přítomné
členy vědecké rady a seznámil je s programem zasedání, na kterém proběhne habilitační
řízení MUDr. Romana Liščáka, CSc. Popřál všem přitomným vše nejlepší no Nového
roku 2007.
Informoval o výročí Endokrinologického ústavu v Praze, který letos oslaví 50 let od
svého založení.
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2. Sdělení proděkanů
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.:
- zdůraznil potřebu působení vědecké rady a kolegia při vyhledávání nových uchazečů o
habilitační řízení.
- informoval o diskusi v kolegiu, která se týkala oborových rad postgraduálního
doktorského studia v biomedicíně. Oborové rady mají sídlo na Univerzitě Karlově a jsou
společné pro všechny lékařské fakulty UK, PřF a AV ČR.. Tyto komise působí podle
příslušnosti předsedy však pouze na jedné fakultě, ani Akademie věd nemá jediného
předsedu OR. Volba předsedy je volbou komise a záleží na aktivitě členů OR.
Na toto téma proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že je nutné trvat na tom, že
příslušnost komisí není fakultní, ale univerzitní.
- předložil návrh na nominaci prof. MUDr. Pavla Hanince, CSc. na člena oborové rady
PDSB v programu neurovědy. VR jednomyslně návrh schválila.
- předložil návrh na schválení prof. MUDr. Pavla Hanince, CSc. členem komise Grantové
agentury Univerzity Karlovy. VR jednomyslně návrh schválila.
- habilitační řízení - MUDr. Pavel Kraml, PhD. , odborný asistent II. interní kliniky 3.
LF UK, obor vnitřní nemoci : předložil habilitační práci na téma „Zásobní železo jako
rizikový faktor aterosklerózy“ a ostatní potřebné materiály. Hodnotitelé prostudovali práci
a materiály a předložili kladná stanoviska. Vědecká rada navrhla a schválila habilitační
komise v tomto složení:
Předseda:
- Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky 3. LF UK Praha
Členové:
- Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF
UK Praha
- Doc. MUDr. Vojtěch Heiner, CSc., ředitel Endokrinologického ústavu AV ČR Praha
- Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., přednosta I. interní kardioangiologické kliniky LF
MU Brno
- prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., přednosta II. interní kliniky LF UP Olomouc
- o zahájení habilitačního řízení v oboru anatomie požádal MUDr. Petr Zach, CSc.,
odborný asistent Ústavu anatomie 3. LF UK. Předložil habilitační práci na téma „Funkční
aspekty laterality vybraných struktur CNS u laboratorního potkana a u člověka“. a ostatní
potřebné doklady a materiály. Byli určení dva hodnotitelé VR, kteří do příštího zasedání
prostudují materiály a předloží svá stanoviska.
- o zahájení habilitačního řízení v oboru anesteziologie a resuscitace požádal MUDr.
Pavel Michálek, PhD. , t.č. působící v Antrim Area Hospital, United Kingdom ve Velké
Britanii a Irsku, externí učitel Anesteziologicko-resuscitační kliniky 3. LF UK. Předložil
habilitační práci na téma Anestezie a pooperační péče u výkonů na krčních tepnách. Byli
určení dva hodnotitelé VR, kteří do příštího zasedání prostudují materiály a předloží svá
stanoviska. Vzhledem k tomu, že naše fakulta nemá akreditaci pro obor anesteziologie a
resuscitace, o realizaci habilitačního řízení by požádal děkan 3. LF UK děkana Lékařské
fakulty UK v Plzni.
- předložil dopis od předsedy oborové rady PDSB v programu parazitologie prof. RNDr.
Jaroslava Kuldy, CSc. Jedná se návrh na akreditaci prezenčního postgraduálního studia na
dobu 4 let a žádá o event. připojení naší fakulty k této žádosti o rozšíření akreditace o rok.
Oborová rada nového programu by v podstatě odpovídala OR stávajícího tříletého
programu s drobnými modifikacemi. Naše fakulta má akreditaci na tříletý program do
roku 2010. Tři roky jsou finančně kryté Univerzitou Karlovou a o čtvrtý ročník mohou
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úpěšní studenti žádat děkana fakulty o prodloužení prezenčního studia o rok. Fakulta se
připojí k návrhu jen tehdy, bude-li 4. ročník pokryt z centrálních finančních zdrojů.
- informoval o mimořádných odměnách pracovníků fakulty za uplynulý rok za publikační
činnost v rámci výzkumných záměrů.
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.:
předložil společně s doc. Bednářem návrh zavést od školního roku 2007/08 písemnou část
státní rigorozní zkoušky dle následujících principů :
- písemná část zkoušky bude předcházet poslední dílčí SRZ v 6. ročníku;
- bude jí představovat 120 otázek typu mnohočetného výběru, 5 možností, pouze jedna
správná;
- otázky budou ze všech státnicových oborů v přibližně paritním poměru;
- výsledek zkoušky bude hodnocen prospěl – neprospěl. Její úspěšné složení je
předpokladem k připuštění k poslední části SRZ;
- písemnou část zkoušky je možno jednou opakovat v případě opakovaného neúspěchu
bude student přezkoušen komisí složenou ze zástupců všech státnicových oborů;
- ve školním roce 2007/08 bude mít zkouška pouze orientační charakter a její příp.
nesložení nebude sankcionováno ani nebude opakována.
Na VR bude připraven vzorek. Na toto téma proběhla diskuse. VR hlasovala o návrhu
těchto tezí (návrh schválen (22-1-3).
3. Různé:
- prof. Anděl předložil žádost přednosty Chirurgické kliniky doc. MUDr. J. Fanty, DrSc. a
tajemníka katedry chirurgických oboru doc. MUDr. L. Horáka, DrSc. o schválení nového
člena pro komise dílčích Státních závěrečných zkoušek u chirurgie – MUDr. René
Vobořila, PhD. VR schválila návrh, hlasování : 19-0-6.
4. Habilitační řízení:
MUDr. Roman LIŠČÁK, CSc.
primář odd. stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice na Homolce a externí
pedagogický pracovník Neurochirurgické kliniky 3. LF UK, splnil všechny podmínky pro
zahájení habilitačního řízení pro obor v oboru Chirurgické obory. Předložil a obhájil
habilitační práci na téma „Radiochirurgická léčba nádorových onemocnění pomocí
Leksellova gamanože“ a přednesl habilitační přednášku na téma „Radiochirurgická léčba
arteriovenozních malformací mozku“. Přednášku hodnotili tito členové VR : prof.
MUDr. Pavel Kalvach, CSc., prof. MUDr. Richarde Rokyta, DrSc. a prof. MUDr. Jan
Bartoníček, DrSc.
Složení habilitační komise:
Předseda :
- prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky 3. LF UK Praha
Členové:
- prof. MUDr.Jan Žaloudík,CSc., zástupce ředitele Masarykova onkologického ústavu pro
rozvoj vědy a výuky, děkan LF MU Brno
- prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK
Praha
- prof. MUDr. Michael Houdek, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky LF UP
Olomouc
- prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky LF MU Brno
Oponenti :
- prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., Neurochirugická klinika 3. LF UK Praha
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-

prof. MUDr. Michael Houdek, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky LF UP
Olomouc
doc. MUDr. Martin Smrčka, PhD., Neurochirurgická klinika LF MU Brno

Usnesení VR: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby MUDr. Roman Liščák, CSc. byl
jmenován docentem v oboru Chirurgické obory. Z celkového počtu 33 členů vědecké
rady bylo přítomno 25 členů, z tohoto počtu bylo odevzdáno 23 kladných hlasů, 1
záporný hlas a 1 neplatný hlas.
Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se bude konat dne 3. května 2007
ve 14 hodin.
Zapsala: B.Alinčová
Kontroloval : prof. MUDr. M. Anděl, CSc.
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V Praze 3. května 2007
Č.j.: 12-2/2007-3LF
Počet listů : 6

Zápis
ze zasedání vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
dne 3. května 2007 ve 14 hodin na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87
Přítomní:
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Plk.MUDr. Štefan Brunclík
Prof.MUDr. Milena Černá, DrSc.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Doc.MUDr. Leo Klein, CSc.

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Prof. MUDr. Petr Niederle, DrSc.
Prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Přítomní čestní členové:
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
Prof.MUDr. Kamil Provazník, CSc.

Prof.MUDr. Vlastimil Slouka, CSc.

Omluvení:
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, CSc.
MUDr. Miroslav Čerbák
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Doc.MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.

MUDr. František Koukolík, DrSc.
MUDr. Petr Malý
Prim. MUDr. Jan Nedvídek
prim. MUDr. Luděk Ryba
Doc. MUDr. Michael Urban
MUDr. Jaroslav Volf, PhD.

Program
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Sdělení proděkanů
Sdělení děkana
Seznámení s odevzdanými žádostmi o akreditaci habilitačních a profesorských
jmenovacích oborů
5. Příprava dlouhodobého záměru 3. LF UK
6. Různé
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1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil proděkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. a omluvil pana
děkana, který se dostaví později. Přivítal přítomné členy vědecké rady a seznámil je
s programem zasedání.
2. Sdělení proděkanů
- Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. informoval o návrhu na zřízení nelékařského
magisterského studia klinické logopedie. Prof. Horák nastínil předběžný program tohoto
studia. Vědecká rada diskutovala s prof. Horákem, protože v oblasti klinické logopedie se
ukázala potřeba takovýchto pracovníků. Diskuse však poukázala na otázky personální a
kapacitní, které názoru naprosté většiny členů vědecké rady neumožňují otevírat další
nelékařská studia.
- Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. informoval o promoci doktorandů dne 28. května
2007 ve 13,30 hodin ve velké aule Karolina.
Seznam absolventů doktorských studijních programů k slavnostnímu předávání diplomů :
Jméno :

Téma dizertační práce:

1. MUDr. Andrej Sukop

„Architektonika dorzálního žilního systému prstů
ruky ve vztahu k replantacím“
„Klasifikace Streptococcus pneumoniae sérotyp 9V
rezistentních k penicilinu a jiným antibiotikům
pomocí fenotypových a genotypových metod“
„Somatomotorická a somatosenzorická modulace
bolesti v obraze fMR a EEG“.
„Vliv akutního hladovění a diabetes mellitus 2. typu
na inzulínovou rezistenci a energetický
metabolismus u obézních“.
„Remodelace levé komory“.

2. MUDr. Helena Žemličková
3. MUDr. Jiří Vrána
4. MUDr. František Duška
5. MUDr. Radovan Jirmář

Promotorem za 3. LF UK byl jmenován prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., do taláru půjdou
doc.MUDr. M. Dušková, CSc. a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
- prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. ze zdravotních důvodu rezignoval na členství ve
Vědecké radě UK. Místo něho byl jmenován členem VR UK prof. MUDr. Josef Stingl,
CSc.
- prof. Anděl předložil ke schválení návrh na doplnění členů komisí pro část Státní
rigorozní zkoušky oborů vnitřního lékařství z učitelů zaměstnanců 3. LF UK. Jedná se o
tyto učitele :
doc. MUDr. Petr Ošťádal, PhD.
doc. MUDr. Martin Pěnička, PhD.
Usnesení : VR vyslovila souhlas s doplněním navržených nových členů komisí pro část
Státní rigorozní zkoušky oborů vnitřního lékařství.
- zahájení habilitačního řízení v oboru anesteziologie a resuscitace požádal MUDr. Pavel
Michálek, PhD. , t.č. působící v Antrim Area Hospital, United Kingdom ve Velké
Britanii a Irsku, dlouholetý externí učitel Anesteziologicko-resuscitační kliniky 3. LF UK.
Předložil habilitační práci na téma „Anestezie a pooperační péče u výkonů na krčních
tepnách“.. Určení hodnotitelé VR prostudovali práci a materiály a předložili kladná
stanoviska. Vzhledem k tomu, že naše fakulta nemá akreditaci pro obor anesteziologie a
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resuscitace, o realizaci habilitačního řízení požádá děkan 3. LF UK děkana Lékařské
fakulty UK v Plzni.
- o zahájení habilitačního řízení v oboru chirurgické obory požádal děkan 2. LF UK doc.
MUDr. Ondřej Hrušák, PhD. pro MUDr. Milana Handla, PhD. z Ortopedické kliniky
dětí a dospělých 2. LF UK. Dr. Handl předložil publikační činnost a ostatní doklady.
Habilitační práci na téma „Transplantace hyalinní chrupavky biomechanická studie“
zatím nedodal. VR ustanovila předběžně jako předsedu habilitační komise prof. MUDr.
Jana Bartoníčka, DrSc., který prostuduje předložené materiály a vyzve uchazeče k dodání
habilitační práce a event. chybějících dokladů.
- o zahájení habilitačního řízení v oboru patologie požádala MUDr. Zdeněka Vernerová,
CSc., odborná asistentka Ústavu patologie 3. LF UK. Předložila veškeré materiály a
habilitační práci na téma „Farmakologické ovlivnění renálního poškození u hypertenzních
potkanů“. Stanovení hodnotitelé předložili svá stanoviska a doporučující doplnění
habilitačního spisu o morfologickou kapitolu.
- o zahájení profesorského jmenovacího řízení v oboru lékařská mikrobiologie požádala
doc. MUDr. Libuše Kolářová, CSc., docentka Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF
UK. Předložila veškeré materiály. Vědecká rada stanovila dva hodnotitele, kteří na
příštím zasedání předloží svá stanoviska. Vzhledem k tomu, že 3. LF UK nemá
akreditovaný obor lékařská mikrobiologie, požádal by děkan 3. LF UK o zahájení řízení
děkana PřF UK.
- o zahájení habilitačního řízení v oboru anatomie požádal na minulém zasedání VR
MUDr. Petr Zach, CSc., odborný asistent Ústavu anatomie 3. LF UK. Předložil
habilitační práci na téma „Funkční aspekty laterality vybraných struktur CNS u
laboratorního potkana u člověka“ a ostatní potřebné doklady a materiály. Hodnotitelé
VR, kteří prostudovali práci a materiály, doporučili práci doplnit a některé pasáže
přepracovat. Dr. Zach nyní předložil novou opravenou verzi habilitační práce a oba
hodnotitelé do příštího zasedání vypracují stanovisko.
- o zahájení habilitačního řízení v oboru lékařská fyziologie požádal MVDr. Šimon
Vaculín, PhD., odborný asistent Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF
UK. Předložil veškeré materiály a habilitační práci na téma „Rozvoj, projevy a potlačení
neuropatické bolesti u experimentálních modelů“. Vědecká rada stanovila dva
hodnotitele, kteří na příštím zasedání předloží svá stanoviska.
- o zahájení profesorského jmenovacího řízení v oboru lékařská chemie a biochemie
požádala doc. RNDr. Eva Samcová, CSc., proděkanka a přednosta Ústavu biochemie,
buněčné a molekulární biologie 3. LF UK. Předložila veškeré materiály potřebné pro
zahájení řízení včetně prací s IF in extenzo. Vědecká rada stanovila dva hodnotitele, kteří
na příštím zasedání předloží svá stanoviska. Vzhledem k tomu, že 3. LF UK nemá
akreditovaný obor lékařská chemie a biochemie, požádal by děkan 3. LF UK o zahájení
řízení děkana jiné fakulty.
- o zahájení profesorského jmenovacího řízení v oboru lékařská fyziologie požádal děkan
LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. pro doc. MUDr. Zuzanu
Kubovou, CSc. z Ústavu patologie LF UK v Hradci Králové. Doc. Kubová předložila
publikační činnost a všechny ostatní materiály a doklady. Prof. Rokyta materiály
prostudoval a doporučuje zahájení řízení. VR navrhla a schválila komisi pro jmenovací
profesorské řízení ve složení :
předseda :
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- prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Ústavu normální, patologické a
klinické fyziologie 3. LF UK
členové :
- prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR Praha
- prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., přednosta I. neurologické klinika LF MU Brno
- prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc., LF UP Olomouc
- prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc., Fyziologický ústav LF MU Brno
3. Sdělení děkana:
- doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. sdělil informace z výjezdního zasedání
rozšířeného kolegia rektora UK, které se konalo ve dnech 23. – 24. 4. 2007 v Roztokách
u Prahy. Na programu byl nový systém přijímacího řízení a především nová kriteria pro
habilitační a jmenovací řízení. V současné době se zpracovávají připomínky ke kriteriím.
Finální podoba kriterií bude k dispozici kolem 10.6. 2007 a pokud fakulty nebudou mít
další připomínky, budou platné od nového školního roku. V nových kriteriích jsou
upřesněny počty publikací a citací uchazečů a návrh na podrobné a přesně stanovené
„Stanovisko habilitačních a jmenovacích komisí“.
- informoval o žádosti prof. Jelínka ukončit pracovní poměr na fakultě. Doc. Svoboda
navrhuje zřízení Ceny prof. Richarda Jelínka. Děkan dává tento návrh členům VR ke
zvážení. Prof. Jelínkovi bude poslán děkovný dopis s podpisy členů VR a bude mu
předána medaile 3. LF UK.
- slavnostně předal pamětní list a medaili 3. LF UK prof. MUDr. Kamilu Provazníkovi,
CSc. za celoživotní práci pro 3. lékařskou fakultu v oblasti vědy a výchovy studentů
k jeho životnímu jubileu. Prof. Provazník pozval přítomné členy VR na přípitek a
občerstvení po skončení zasedání.
4. Seznámení s odevzdanými žádostmi o akreditaci habilitačních a profesorských
jmenovacích oborů :
Prof. Anděl informoval o žádostech o akreditaci habilitačních a profesorských oborů,
jejichž platnost vyprší v říjnu letošního roku. Fakulta podala na rektorát Univerzity
Karlovy nové materiály - žádosti o akreditace dne 10. 4. 2007. Žádost budou
projednávány v kolegiu rektora, vědecké radě UK a po schválení postoupeny k dalšímu
řízení na MŠMT. Jedná se o tyto obory :
obor
typ řízení
--------------------------------------------------------------------------------------oční lékařství
habilitace, jmenovací řízení
neurologie
habilitace, jmenovací řízení
dermatovenerologie
habilitace, jmenovací řízení
ortopedie
habilitace, jmenovací řízení
lékařská farmakologie
habilitace, jmenovací řízení
anatomie
habilitace, jmenovací řízení
vnitřní nemoci
habilitace, jmenovací řízení
patologie
habilitace, jmenovací řízení
V lednu 2008 končí platnost oboru pediatrie. Je nutné upozornit přednostu Kliniky dětí a
dorostu na tuto skutečnost.
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5. Příprava dlouhodobého záměru:
Prof. Anděl předložil všem členům VR materiál „Dlouhodobý záměr 3. lékařské fakulty
Uverzity Karlovy“. Jedná se podrobný materiál a při jeho přípravě byly základními zdroji
podobné materiály jiných fakult UK, materiály předních evropských a severoamerických
univerzit, výroční zprávy 3. LF UK, dokumenty Rady vlády a MŠMT ČR. Jednotlivými
body jsou : základní principy 3. LF UK, soulad s právním řádem, výuka a studium,
studium lékařství, nelékařské zdravotnické obory, kvalita výuky, ověřování znalostí
studentů, postgraduální doktorské studium biomedicíny, program Praedoc, věda výzkum,
lékařská praxe, spolupráce ve Vinohradském zdravotnickém areálu, mezinárodní
kontakty, Sabbatical, sociální politika fakulty, ekologická politika fakulty, informační
otevřenost atd. Na závěr pojednání o dalším směřování fakulty a budování silné
akademické instituce.
3. Různé:
- prof. Anděl sdělil, že 23. května 2007 od 8,30 hodin se koná Studentská vědecká
konference 3. LF UK v Jonášově posluchárně 3. LF UK. Vědeckou konferenci v letošním
roce organizuje doc. MUDr. Leo Klein, CSc. Je přihlášeno celkem 16 studentů.
Konference bude probíhat ve dvou sekcích.
- prof. Anděl informoval o České a slovenské celostátní studentské konferenci, kterou
v letošním roce bude organizovat 3. LF UK. Byl stanoven termín na 21. – 22. listopadu
2007. Doc. Svoboda požádal doc. Kleina, aby se ujal funkce předsedy organizačního
výboru konference.
- prof. Anděl informoval o doktorském studiu – 30. 4. 2007 vypršel termín pro podání
přihlášek do doktorského studia pro školní rok 2007/08. Bylo podáno celkem 58
přihlášek, z toho do prezenčního 28 a kombinovaného studia 30. Přijímací pohovory se
uskuteční v měsíci červnu. Termíny přijímacích pohovorů budou vyvěšeny na našich
www.stránkách.
- prof. Anděl informoval o nových absolventech doktorského studia, kteří obhájili
dizertační práci během posledních tří měsíců. Jsou to :
MUDr. Jiří Vrána, program : Neurovědy
školitel : prof. PhDr. Andrej Stančák, CSc,.
dizertační práce : „Somatomotorická a somatosenzorická modulace bolesti v obraze fMR
a EEG“.
obhájil : 12.2. 2007
MUDr. František Duška, program : Fyziologie a patofyziologie člověka

školitel : prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
dizertační práce : „Vliv akutního hladovění a diabetes mellitus 2. typu na inzulínovou
rezistenci a energetický metabolismus u obézních“.
obhájil : 15.2. 2007
MUDr. Radovan Jirmář, program : Fyziologie a patofyziologie člověka
školitel : prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
dizertační práce : „Remodelace levé komory“.
obhájil : 1. 3. 2007
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Mgr. Andrea Batáriová, program : Preventivní medicína
školitel : prof. MUDr.Milena Černá, DrSc.
dizertační práce : „Studium koncentrace vybraných toxických a benefitních stopových
prvků v lidského organismu“.
obhájila : 11.4. 2007
MUDr. Alena Šteflová, program : Preventivní medicína
školitel : doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
dizertační práce : „Využití nástrojů podpory zdraví na pracovišti u stárnoucí ekonomicky
aktivní populace v evropských státech“.
obhájila : 11.4. 2007
MUDr. Petr Toušek, program : Fyziologie a patofyziologie člověka
školitel : prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
dizertační práce : „Přínos kontrastní echokardiografie myokardu u pacientů s ischemickou
chorobou srdeční“.
obhájila : 19.4. 2007
MUDr. Michal Kahle, program : Vývojová biologie
školitel : doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc,
dizertační práce : „Toward understanding the function of Nuclear Myosin I“.
obhájila : 25. 4. 2007
- prof. Anděl předložil ke schválení žádosti uchazečů o zařazení mezi školitele
postgraduálního doktorského studia. Nechal kolovat jejich žádosti s publikační
činností. Žádost podali tito uchazeči :
Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD. v programu Molekulární a buněčná biologie, genetika
a virologie
MUDr. Lucie Hubičková – Heringová, PhD. v programuVývojová biologie
MUDr. Tomáš Doležal, PhD. v programu Farmakologie a toxikologie
RNDr. Ing. Petr Tůma, PhD. v programu Biochemie a patobiochemie
Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. v programu Molekulární a buněčná biologie, genetika
a virologie
Doc. RNDr. Ilona Hromadníková, PhD. v programu Molekulární a buněčná biologie,
genetika a virologie a v programu imunologie
MUDr. René Vobořil, PhD. v programu Experimentální chirurgie
Usnesení : VR souhlasí se zařazením uvedených uchazečů mezi školitele doktorského
studia.
Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se bude konat dne 7. června 2007
ve 14 hodin.
Zapsala: B.Alinčová
Kontroloval : prof. MUDr. M. Anděl, CSc.
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V Praze 7. června 2007
Č.j.: 12-3/2007-3LF
Počet listů : 6

Zápis
ze zasedání vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
dne 7. června 2007 ve 14 hodin na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87
Přítomní:
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Plk.MUDr. Štefan Brunclík
Prof.MUDr. Milena Černá, DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Doc.MUDr. Leo Klein, CSc.
MUDr. František Koukolík, DrSc.

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Prim. MUDr. Jan Nedvídek
Prof. MUDr. Petr Niederle, DrSc.
Prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Doc. MUDr. Michael Urban
MUDr. Jaroslav Volf, PhD.
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Přítomní čestní členové:
Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka,
DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
Prof.MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Prof. MUDr. Vlastimil Slouka, CSc.
Omluvení:
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, CSc.
MUDr. Miroslav Čerbák
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Doc.MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
MUDr. Petr Malý
Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
prim. MUDr. Luděk Ryba
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Program
1. Zahájení
2. Sdělení proděkanů
3. Různé
1. Zahájení
Zasedání vědecké rady zahájil proděkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. a omluvil pana
děkana, který se dostaví podle možnosti později. Přivítal přítomné členy vědecké rady a
seznámil je s programem zasedání. V úvodu informoval o problémech projektů IGA pro
rok 2007. V současné době se formuje nová struktura této grantové agentury.
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2. Sdělení proděkanů
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.:
- informoval o proběhlé promoci doktorandů dne 28. května 2007 ve 13,30 hodin ve
velké aule Karolina. Diplomy PhD. byly předány pěti absolventům.
- informoval o začínajícím programu PRAEDOC pro studenty, kteří se chtějí věnovat
vědecké práci ještě během magisterského studia. Přihlásit se můžou na odd.vědy.
- seznámil VR s hromadnou tabulkou fakult Univerzity Karlovy, kde jsou uvedeny počty
absolventů PhD. Tabulka je podkladem pro akreditaci oborů a jsou zde uvedeny zkreslené
údaje. Na toto téma proběhla diskuse.
Uvedl, že na naší fakultě vyškolili nejvíce úspěšných postgraduálních studentů –
absolventů tito školitelé : prof. Höschl, prof. Rokyta, prof. Kršiak, prof. Anděl, prof.
Widimský, prof. Mandys, prof. Stingl, doc. Svoboda, doc. Provazníková, prof. Gregor.
- o zahájení habilitačního řízení v oboru chirurgické obory požádal děkan 2. LF UK doc.
MUDr. Ondřej Hrušák, PhD. pro MUDr. Milana Handla, PhD. z Ortopedické kliniky
dětí a dospělých 2. LF UK. MUDr. Handl dodal zbývající doklady a habilitační práci na
téma „Transplantace hyalinní chrupavky biomechanická studie“. Doklady a práci
prostudoval prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.,který byl schválen na minulém zasedání
předsedou habilitační komise. VR navrhla a schválila habilitační komisi v tomto složení:
předseda :
- prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., přednosta přednosta Ortopedickotraumatologické kliniky 3. LF UK
členové :
- prof. MUDr. Karel Koudela, CSc, Ortopedická klinika LF UK Plzeň
- prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., Úrazová nemocnice Brno
- doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, PhD., I. ortopedická klinika LF MU Brno
- doc. MUDr. Jaroslav Musialek, CDc., Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy
- habilitační řízení v oboru patologie MUDr. Zdeněky Vernerové, CSc., odborné
asistentky Ústavu patologie 3. LF UK : na návrh hodnotitelů a vědecké rady předložila
doplněnou habilitační práci na téma „Farmakologické ovlivnění renálního poškození u
hypertenzních potkanů“ o morfologickou kapitolu. Vědecká rada navrhla a schválila
habilitační komisi v tomto složení:
předseda:
- prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., přednosta Ústavu patologie 3. LF UK Praha
členové:
- prof. MUDr.Jiří Ehrmann, PhD., Ústav patologie LF UP Olomouc
- prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc., emer. prof. II. patologicko-anatomického ústavu LF
MU
Brno
- prof. MUDr. Václav Lichnovský, DrSc., Ústav histologie a embryologie LF UP
Olomouc
- doc. MUDr. Ondřej Hes, PhD., Ústav patologie LF UK Plzeň
- profesorské jmenovací řízení doc. MUDr. Libuše Kolářové, CSc. docentky Ústavu
lékařské mikrobiologie 3. LF UK.v oboru lékařská mikrobiologie : ustanovení hodnotitelé
předložili kladná a doporučující stanoviska. Vzhledem k tomu, že 3. LF UK nemá
akreditovaný obor lékařská mikrobiologie, požádá děkan 3. LF UK o zahájení řízení
děkana 1. lékařské fakulty UK.
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- habilitační řízení MUDr. Petra Zacha, CSc., odborného asistenta Ústavu anatomie 3.
LF UK v oboru anatomie : předložil doplněnou habilitační práci na téma „Funkční
aspekty laterality vybraných struktur CNS u laboratorního potkana u člověka“
s přepracovanými pasážemi podle připomínek hodnotitelů. Hodnotitelé byli spokojeni
s výsledkem přepracování a doporučují zahájení habilitačního řízení. Vědecká rada
navrhla a schválila habilitační komisi v tomto složení:
předseda:
- prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., přednosta Anatomického ústavu 3. LF UK Praha
členové:
- prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., Anatomický ústav LF MU Brno
- prof. MUDr. Jozef Beňuška, CSc., Anatomický ústav LF UK Bratislava
- prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., I. neurologická klinika LF MU Brno
- prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., I. neurologická klinika LF UK Bratislava
- habilitační řízení MVDr. Šimona Vaculína, PhD., odborného asistenta Ústavu
normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK v oboru lékařská fyziologie :
stanovení hodnotitelé po prostudování habilitační práce na téma „Rozvoj, projevy a
potlačení neuropatické bolesti u experimentálních modelů“ a ostatních materiálů,
předložili kladná a doporučující stanoviska. Vědecká rada navrhla a schválila habilitační
komisi v tomto složení:
předseda:
- prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie
3. LF UK Praha
členové:
- MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha
- Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc.,Ústav patologické fyziologie LF UP
Olomouc
- Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., Neurologická klinika LF UK Plzeň
- Doc. MUDr. Milan Brázdil, PhD., I. neurologická klinika LF MU Brno
- profesorské jmenovací řízení doc. RNDr. Evy Samcové, CSc., vedoucí Ústavu
biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK v oboru lékařská chemie a
biochemie : stanovení hodnotitelé předložili kladná a doporučující stanoviska. Vzhledem
k tomu, že 3. LF UK nemá akreditovaný obor lékařská chemie a biochemie, požádá děkan
3. LF UK o zahájení řízení děkana 2. lékařské fakulty.
- o zahájení habilitačního řízení požádal MUDr. Miloslav Franěk, PhD., odborný
asistent Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK v oboru lékařská
fyziologie. Předložil habilitační práci na téma „Význam metabotropních glutamátových
receptorů a GABA-B receptoru v percepci bolesti“ a další potřebné doklady a materiály.
VR stanovila hodnotitele, kteří na příštím zasedání VR přednesou svá stanoviska.
- informoval o přípisu doc. MUDr. Vilmy Marešové, CSc. z I. infekční kliniky 2. lékařské
fakulty UK ve věci povolení habilitačního řízení v oboru hygiena, preventivní lékařství a
epidemiologie pro MUDr. Ladislava Machalu, PhD. Dr. Machala je odborným
asistentem katedry infekčního lékařství IPVZ Praha a externím asistentem katedry
infekčního lékařství 2. LF UK v Praze. Bude předkládat práci na téma „Současné
možnosti a problémy antiretrovirové terapie“. VR souhlasí s podáním žádosti o zahájení
habilitačního řízení. MUDr. Machala může podat žádost včetně habilitační práce a
ostatních dokladů a materiálů.
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- během měsíce června budou k dispozici nová kriteria pro habilitační a jmenovací řízení.
V kriteriích budou upřesněny počty publikací a citací uchazečů. Nová kriteria budou
ihned k dispozici na fakultních www.stránkách.
- sdělil, že v současné době jsou na MŠMT zpracovávány žádosti o akreditace
habilitačních a profesorských oborů, jejichž platnost vyprší v říjnu letošního roku.
Případné připomínky a žádosti o doplnění budou event. vyžádány během léta. Do
podzimního zasedání VR musí předložit žádost o akreditaci pro habilitace a jmenovací
řízení Klinika dětí a dorostu v oboru pediatrie. Akreditace vyprší 15. ledna 2008.
3. Různé:
- doc. MUDr. L. Klein, CSc. informoval o proběhlé Studentské vědecké konferenci 3. LF
UK, dne 23. května 2007 od 8,30 hodin v Jonášově posluchárně 3. LF UK. Do programu
bylo přihlášeno 16 prací, odeznělo všech 16 prací. Práce byly rozděleny do dvou sekcí –
teoretické (preklinické) a klinické. Vystoupení studentů hodnotila komise ve složení :
předseda – doc. MUDr. L. Klein, CSc., členové – prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc., prof.
MUDr. R. Königová, CSc., prof. MUDr. V. Mandys, CSc., doc. RNDr. J. Kovář, DrSc.,
doc. MUDr. P. Těšínský, as. RNDr. E. Kvašňák, PhD.
Nejvíce bodů v sekci preklinické získaly a prvních třech místech se umístili práce:
1. Smržová,T. : Zpřesnění průběhu n.pudendus s důrazem na jeho klinické implikace –
226.b.
2. Pokorná,K., Dvořáček,B.: Použití neuronavigace v ovlivnění vizuálního kortexu
pomocí transkraniální magnetické stimulace – 216 b.
3. Kameník, V.: Úloha arginázy a histaminových receptorů v rozvoji reakce na
thapsiargin – 209 b.
V sekci klinické získaly a na prvních třech místech se umístili práce:
1. Martínek,P.: Aktivity denního života ve stáří – 214 b.
2. Otáhalová,R.: Vliv prenatální expozice drogám na kongitivní funkce – 209 b.
3. Martínek,J.: Korelace mezi pomocnými vyšetřovacími metodami a peroperačním
nálezem u akutní apendicitidy – 202 b.
Doc. Klein navrhuje ocenit za vynikající všestrannou přípravu a iniciativní přístup
k uspořádání a zabezpečení konference vhodným způsobem studenta Petra Iváka.
Vítězové obou sekcí se automaticky kvalifikovali do národního kola studentů lékařských
fakult ČR a SR pořádané 21. a 22. listopadu 2007 v Praze.
Vítězové obou sekcí byli rovněž nominováni za 3. lékařskou fakultu do soutěže „Cena za
lékařství 2007“, pořádané velvyslanectvím Francie v ČR. Náhradníkem v této soutěži je
R. Otáhalová z 2. místa klinické sekce.
- prof. Anděl a doc. Klein informovali o České a slovenské celostátní studentské
konferenci, která se bude v letošním roce konat na 3. LF UK ve dnech 21. – 22.
listopadu 2007. Předsedou organizačního výboru konference byl jmenován doc. MUDr.
Leo Klein, CSc., členy organizačního výboru jsou – doc. MUDr. Marek Bednář, doc.
MUDr. Jozef Rosina, prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., Mgr. Hana Svobodová, MUC.
Martin Holík (TRIMED), Lenka Saláková a Blanka Alinčová.
Doc. Klein předložil doc. Svobodovi a prof. Andělovi návrh na informační leták, který
bude obsahovat veškeré informace a podrobnosti ohledně organizace, důležitých termínů,
zaměření konference, ubytování a předběžného programu. Tyto informace budou
rozeslány na všechny lékařské fakulty v ČR a SR během příštího týdne. Veškeré
informace jsou k dispozici na fakultních www.stránkách.
- prof. Anděl předložil návrh na udělení pamětní medaile 3. LF UK Pierovi Singerovi,
M.D. z Univerzity v Tel-Avivu v Izraeli. VR návrh schválila (22-0-0).
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- prof. Anděl předložil ke schválení:
seznam členů zkušební komise státních závěrečných zkoušek bakalářského studia – obor
fyzioterapie : předseda :doc. MUDr. Dobroslava Jandová, CSc., členové komise : MUDr.
Jan Vacek, PhDr. Alena Herbenová, Mgr. Pavel Fuchsa, PhDr. Ladislav Csémy, Mgr.
Katarína Durecová. ¨
seznam členů zkušební komise SZZK Bakalářského oboru Ošetřovatelství - všeobecná
sestra, prezenční forma v ak.roku 2006/07. Předseda komise : doc. MUDr. Jana Málková,
CSc., členové : Phdr. Pavla Pavlíková, PhDr. Marie Zvoníčková, PhDr. Radomila
Drozdová, PhDr. Eva Křížová, PhD., PhDr. Ladislav Csémy, PhDr. Miroslava Kolínová,
PhDr. Karel Bláha, CSc., Mgr. Jana Heřmanová a doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc..
Mgr. Jana Nováková a další odborníci z praxe.
Usnesení VR: VR schválila složení komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářského
studia oboru Fyzioterapie a Ošetřovatelství – všeobecná sestra (22-0-0).
- prof. Anděl informoval o postgraduálním doktorském studiu – 30. 4. 2007 vypršel
termín pro podání přihlášek do doktorského studia pro školní rok 2007/08. Bylo podáno
celkem 62 přihlášek, z toho do prezenčního studia 28. Přijímací pohovory se uskuteční
v měsíci červnu, náhradní termíny budou v měsíci červenci. Termíny přijímacích
pohovorů budou vyvěšeny na www.stránkách.
- prof. Anděl informoval o nových absolventech doktorského studia, kteří obhájili
dizertační práci. Jsou to:
MUDr. Jana Dáňová
program: preventivní medicína
téma dizertační práce: „Kontraindikace očkování a používání alternativních vakcín
u dětí v ČR“
obhájila: 11. dubna 2007
MUDr. Barbora Lysá
program: fyziologie a patofyziologie člověka
téma dizertační práce: „Ovlivnění genové exprese u hyperproliferních kožních
onemocnění“
obhájila: 31. května 2007
- prof. Anděl předložil ke schválení žádosti uchazečů o zařazení mezi školitele
postgraduálního doktorského studia. Nechal kolovat jejich žádosti s publikační
činností. Žádost podali tito uchazeči v programu Fyziologie a patofyziologie člověka:
- Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD. FESC, FSCAI, primář kardiologického odd.
Masarykovy nemocnice v Ústí n.Labem, který spolupracuje s III. interní kardiologickou
klinikou 3. LF UK
- doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc., ředitel ÚPDM v Praze 4
- MUDr. Ladislav Krofta, CSc., ÚPDM v Praze 4
Usnesení VR: VR souhlasí se zařazením uvedených uchazečů mezi školitele
doktorského studia (22-0-0).
- prof. Anděl slavnostně předal prof. MUDr. Jiřímu Schindlerovi, DrSc. diplom
„Emeritní profesor Univerzity Karlovy“
Předběžný termín příštího zasedání vědecké rady 3. LF UK: 4. října 2007 ve 14
hodin.
Zapsala: B.Alinčová
Kontroloval : prof. MUDr. M. Anděl, CSc.
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V Praze 11. října 2007
Č.j.: 12-4/2007-3LF
Počet listů : 7

Zápis
ze zasedání vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
dne 11. října 2007 ve 14 hodin na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87
Přítomní :
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, CSc.
MUDr. Miroslav Čerbák
Prof.MUDr. Milena Černá, DrSc.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Doc.MUDr. Leo Klein, CSc.

MUDr. František Koukolík, DrSc.
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Prof. MUDr. Petr Niederle, DrSc.
Prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc.
prim. MUDr. Luděk Ryba
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
MUDr. Jaroslav Volf, PhD.
Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
MUDr. Marek Zeman

Přítomní čestní členové :
Prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.

Prof. MUDr. Vlastimil Slouka, CSc.
Prof. MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.

Omluvení :
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
plk.MUDr.Štefan Brunclík
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

MUDr. Petr Malý
Prim. MUDr. Jan Nedvídek
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Doc. MUDr. Michael Urban
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Program:
1. Zahájení
2. Sdělení děkana
3. Sdělení proděkanů
4. Různé
1. Zahájení
- děkan doc.MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. přivítal přítomné členy vědecké rady
v novém školním roce a seznámil je s programem zasedání. Na programu budou vědecké
a pedagogické záležitosti fakulty.
2. Sdělení děkana:
- děkan doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. představil nového člena vědecké rady –
ředitele FNKV MUDr. Marka Zemana.
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- přivítal na zasedání proděkanku pro zahraniční studenty doc. RNDr. Evu Samcovou,
CSc. a proděkanku pro bakalářské studijní programy MUDr. Alenu Doubkovou, CSc.,
které podaly informace o přijímacím řízení do bakalářského a magisterského studia
v českém a anglickém jazyce :
MUDr. Doubková : počet přihlášek do 1. ročníku magisterského studia – 1261, přijato
bylo 271 studentů, počet žádostí o přezkum bylo celkem 104. Z celkového počtu 271
přijatých studentů bylo 103 přijatých bez přijímací zkoušky. Do bakalářského studia
v oboru Fyzioterapie bylo přijato 56 studentů (z toho 23 přijato v doplňovacím řízení),
Všeobecná sestra - 35 studentů, Veřejné zdravotnictví v prezenční formě 32 studentů a
v kombinované formě 31 studentů.
Doc. Samcová : do 1. ročníku bylo přijato 56 anglicky mluvících studentů. Informovala o
novém kreditním systému – budou svoláni učitelé I. cyklu k objasnění pravidel kreditního
systému.
- doc. Svoboda hovořil o problému neúspěšných studentů. Někteří studentů studují dvě
vysoké školy najednou. Nový kreditní systém přinese v tomto směru pozitivum.
3. Sdělení proděkanů
Prof. MUDr. J. Horák, CSc.:
- informoval o návrhu části modulu IIC. Změna se týká uspořádání zkoušky, modul trvá
40 týdnů. Na konci výuky by byla samostatná zkouška a test - 120 otázek z fyziologie,
farmakologie, patologie. Na závěr - ústní komisionální zkouška. K této problematice
proběhla diskuse.
- kontrola úspěšnosti systémové práce za 6 let studia, na závěr studia testy. Podobný
systém by se mohl aplikovat i na jiných fakultách. V prvním období kreditního systému složení testů (povinné). Tato záležitost byla projednána v senátu.
Sdělení za proděkana pro vědu a výzkum - doc. MUDr. B. Svoboda, CSc.:
- habilitační řízení - MUDr. Miloslav Franěk, PhD., odborný asistent Ústavu normální,
patologické a klinické fyziologie 3. LF UK v oboru lékařská fyziologie. Předložil
habilitační práci na téma „Význam metabotropních glutamátových receptorů a GABA-B
receptoru v percepci bolesti“ a další potřebné doklady a materiály. Stanovení hodnotitelé
VR předložili kladná stanoviska a doporučili zahájení habilitačního řízení. Vědecká rada
navrhla a schválila habilitační komisi v tomto složení
Předseda:
- prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Ústavu normální, patologické a klinické
fyziologie 3. LF UK Praha
Členové:
- prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., Fyziologický ústav 1. LF UK Praha
- prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Farmakologický ústav LF UP Olomouc
- prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc., Fyziologický ústav LF MU Brno
- prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., Farmakologický ústav LF MU Brno
- předložil žádost o zahájení habilitačního řízení MUDr. Antonína Šípka, CSc. , odb.
asistenta Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí a 3. LF UK v oboru gynekologie a
porodnictví. Předložil habilitační práci na téma „Incidence vybraných typů vrozených vad
v České republice v období 1961-2005. Prenatální a postnatální diagnostika“ a další
potřebné doklady a materiály. VR stanovila hodnotitele, kteří na příštím zasedání VR
přednesou svá stanoviska.
- předložil žádost o zahájení habilitačního řízení Ing. RNDr. Petra Tůmy, PhD. odb.
asistenta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK v oboru analytická
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chemie. Předložil habilitační práci na téma „Využití moderních elektromigračních metod
pro monitorování biologicky aktivních látek v tělních tekutinách“ a další potřebné
doklady a materiály. VR stanovila hodnotitele, kteří na příštím zasedání VR přednesou
svá stanoviska. Vzhledem k tomu, že 3. LF UK nemá akreditaci v příslušném
habilitačním oboru, požádá děkan 3. lékařské fakulty UK děkana Přírodovědecké fakulty
UK o zahájení habilitačního řízení.
- fakulta obdržela rozhodnutí MŠMT o udělení akreditací habilitačních oborů a oborů ke
jmenování profesorem na 3. LF UK. Zatím akreditací komise MŠMT nerozhodla o
akreditaci v oboru patologie, anatomie, dermatovenerologie a oční lékařství. Komise bude
zasedat během října 2007.
Tabulka termínů platnosti akreditací jednotlivých oborů na 3. LF UK:
OBOR

Platnost akreditace

habilitace

prof. řízení

Anatomie

22.10.2007

H

P

Lékařská farmakologie

20.10.2011

H

P

Vnitřní nemoci

20.10.2015

H

P

Dermatovenerologie

31.10. 2007

H

P

Histologie a embryologie

31.10. 2007

H

P

Patologie

31.10. 2007

H

P

Pediatrie

15.1. 2008

H

P

Gynekologie a porodnictví

31.10. 2011

H

-

Hygiena, praventivní lékařství a
epidemiologie
Chirurgické obory

31.10. 2011

H

P

31.10. 2011

H

P

Psychiatrie

31.10. 2011

H

P

Lékařská fyziologie

15.1. 2012

H

P

Neurologie

20.10. 2015

H

P

Ortopedie

20.10. 2015

H

P

Protože 15.1. 2008 vyprší doba platnosti akreditace v oboru pediatrie, předložil přednosta
Kliniky dětí a dorostu doc. MUDr. Felix Votava, PhD. žádost o prodloužení akreditace.
Vědecká rada po prodiskutování souhlasí a doporučuje podání žádosti o prodloužení
akreditace v oboru pediatrie k dalšímu řízení na rektorát UK. a MŠMT.
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- informoval o Stanovisku kolegia fakulty k vytíženosti školitelů doktorského
studijního programu:
U školitele doktorského studijního programu se předpokládá vědecká zralost,
nejvyšší odborná kvalifikace v oboru působnosti školitele a řada osobnostních
předpokladů nezbytných pro formu výuky v tomto programu. Tato výuka je zásadně
individuální a předpokládá frekventní osobní vztah mezi doktorandem a školitelem. Proto
také je nezbytnou podmínkou osobnostní zralost školitele a důkazy o jeho systematickém
vědeckém zaměření. Pro úspěšné absolvování doktorského studijního programu jsou sice
nezbytnou podmínkou složení státní doktorské zkoušky z oboru a dále publikační
podmínky určené oborovou radou na straně jedné, ale také postupný vědecký odborný a
osobnostní růst doktoranda na straně druhé.
Z tohoto hlediska má kolegium děkana za to, že jeden školitel může přijmout
v jednom školním roce do školícího programu maximálně 2-3 nové doktorandy. U
mladších a méně zkušených školitelů PGS v biomedicíně by tento počet měl být ještě
menší a měl by se pohybovat okolo jednoho studenta.
Vedení 3. LF UK považuje postgraduální doktorské studium v biomedicíně za
zásadní a integrální součást studia na fakultě. Proto také klade důraz na individuálnost
výuky, osobní vztah i zodpovědnost mezi školitelem a doktorandem a na takový způsob
výuky, při kterém zdaleka nejde jen o naplnění kvalitativních kriterií, které představují
pouze vodítko pro udílení akademických hodností, neměly by však zastínit další
nezbytné podmínky pro doktorské studium.
- předložil ke schválení žádosti uchazečů o zařazení mezi školitele postgraduálního
doktorského studia. Nechal kolovat jejich žádosti s publikační činností. Žádost podali tito
uchazeči:
Doc. MUDr. Martin Pěnička, PhD., docent III. interní kardiologické kliniky 3. LF
UK v programu
Preventivní medicína (již školí v programu fyziologie a
patofyziologie člověka)
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., odb.asistent Ústavu farmakologie 3. LF UK
v programu Preventivní medicína (již školí v programu Farmakologie a toxikologie).
Usnesení: VR schválila žádosti uchazečů o zařazení mezi školitele PGS studia.
- informoval o promocích absolventů postgraduálního studia dne 30. listopadu 2007
ve 13,30 ve velké aule Karolina. Zahajovací projev na promoci bude mít děkan 3. LF
UK, funkcí promotora byl pověřen prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., do taláru byli
nominováni – doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc., MUDr. Alena Doubková, CSc., prof.
MUDr. Josef Stingl, CSc., prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Děkovnou řečí za
absolventy byl pověřen MUDr. Jan Polák, PhD.
Seznam absolventů PhD. k promoci:
1. Mgr. Andrea Batáriová
program: Preventivní medicína
školitel: prof. MUDr.Milena Černá, DrSc.
dizertační práce: „Studium koncentrace vybraných toxických a benefitních stopových
prvků v lidského organismu“.
obhájila: 11.4. 2007
2. MUDr. Alena Šteflová
program: Preventivní medicína
školitel: doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
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dizertační práce: „Využití nástrojů podpory zdraví na pracovišti u stárnoucí ekonomicky
aktivní populace v evropských státech“.
obhájila: 11.4. 2007
3. MUDr. Petr Toušek
program: Fyziologie a patofyziologie člověka
školitel: prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
dizertační práce: „Přínos kontrastní echokardiografie myokardu u pacientů s ischemickou
chorobou srdeční“.
obhájil: 19.4. 2007
4. MUDr. Michal Kahle
program: Vývojová biologie
školitel: doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc,
dizertační práce: „Toward understanding the function of Nuclear Myosin I“.
obhájil: 25. 4. 2007
5. MUDr. Barbora Lysá
program : Fyziologie a patofyziologie člověka
školitel : prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
dizertační práce : „Ovlivnění genové exprese u hyperproliferních kožních onemocnění“.
obhájila : 31. 5. 2007
6. MUDr. Jitka Kuncová
program: Biologie a patologie buňky
školitel: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
dizertační práce: „Exprese CD44 molekul v uroteliálních karcinomech močového
měchýře“.
obhájila: 21. 6. 2007
7. MUDr. Alexandr Švec
program: Biologie a patologie buňky
školitel: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
dizertační práce: „Expression of adaptor protein PAG/Cbp in nonneoplastic and
neoplastic lymphoid tissue“.
obhájil: 21. 6. 2007
8. MUDr. Václav Báča
program: Experimentální chirurgie
školitel: prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
dizertační práce: „Morfologie proximálního femuru ve vztahu ke zlomeninám
trochanterického masivu“
obhájil: 19.9. 2007
9. MUDr. Jana Šeblová
program: Preventivní medicína
školitel: doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
dizertační práce: „Zátěž, stres a syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnických
záchranných služeb – možnosti včasné diagnózy, prevence a terapie“.
obhájila : 26.9. 2007
10. MUDr. Olga Džupová
program: Preventivní medicína
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školitel: doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
školitel specialista: doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
dizertační práce: „Prognostické ukazatele rizika úmrtí a následků při purulentní
meningitidě“.
obhájila: 26.9. 2007
11. MUDr. Jan Polák
program: Preventivní medicína
školitel: doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD.
dizertační práce: „Úloha tukové tkáně v etiopatogenezi inzulínové rezistence“.
obhájil: 26.9. 2007
12. MUDr. Kamila Veselá
program: Fyziologie a patofyziologie člověka
školitel: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
dizertační práce: „Faktory ovlivňující metabolismus homocysteinu u vybraných nemocí
s komplexní etiopatogenezí“
obhájila: 26. 9. 2007
- slavnostní promoce nově jmenovaných profesorů Univerzity Karlovy se bude kont 5.
listopadu 2007 od 15 hodin Z naší fakulty obdrží profesorský dekret doc. RNDr. Jan
Kovář, DrSc. a doc. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.
- docentské promoce se budou konat 29. listopadu od 10 hodin ve velké aule
Karolina.
- předložil návrh přednosty Kliniky dětí a dorostu doc. MUDr. F. Votavy, PhD. na
jmenování prof. MUDr. M. Kučerové, DrSc. členem komise pro státní závěrečné zkoušky
v oboru pediatrie, která má částečný pracovní úvazek 0,1 na Ústavu obecné biologie a
genetiky naší fakulty. VR na základě hlasování návrh neschválila (8-5-9).
- předložil návrh prof. MUDr. C. Höschla, DrSc. o jmenování členem zkušební komise
pro část Státní rigorózní zkoušky z neurobehaviorálních věd MUDr. Martina Bareše z 3.
LF UK. VR návrh schválila (16-3-3).
- do vědecké rady grantové agentury IGA byl navržen za 3. LF UK prof. MUDr. Pavel
Haninec, CSc. a do dozorčí rady prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
- informoval o dopise od doc. MUDr. M. Duškové, CSc. ohledně profesorského
jmenovacího řízení, které bylo v tomto roce zahájeno a byla jmenována komise. Doc.
Dušková v dopise informuje o krocích k vydání monografie a dalších skutečnostech ve
věci jmenovacího řízení. Doc. Svoboda vyzval předsedkyni komise prof. Königovou
k přípravě jmenovacího řízení doc. Duškové.
4. Různé:
- doc. MUDr. L. Klein, CSc. informoval o přípravách Vědecké studentské konference
studentů lékařských fakult ČR a SR, která se bude konat 21. – 22. listopadu 2007 na 3. LF
UK. Veškeré informace a program jsou vyvěšeny na webových stránkách. Informoval o
složení předsednictva, organizačního výboru, zaměření a cílech konference a programu.
Byl ukončen příjem příspěvků, celkem bylo přihlášeno 47 účastníků z lékařských fakult a
11 školitelů. Na schůzce organizačního výboru 22. 10. 2007 budou rozděleny úkoly
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jednotlivým členů organizačního výboru – např. sestavení poroty, tisk brožur, registrace
účastníků, kulturní večer, občerstvení a další.
Je potřeba zajistit účast studentů z fakulty.
- prof. MUDr. J. Stingl, CSc. předložil návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor
prof. MUDr. Richardu Jelínkovi, DrSc. Prof. Jelínek, býv. přednosta Ústavu histologie
a embryologie 3. LF UK, ukončil svoji aktivní pedagogickou a vědeckou činnost ze
zdravotních důvodů. Významně se podílel na všech aktivitách naší fakulty a působil také
ve vědecké radě Univerzity Karlovy, léta organizoval studentské vědecké konference a
stal se jednou z nejvýznamnějších postav fakulty.
VR souhlasí s návrhem na udělení čestného titulu emeritní profesor prof. MUDr.
Richardu Jelínkovi, DrSc.
- na příštím zasedání VR dne 1.11. 2007 proběhnou dvě habilitační řízení – MUDr. Pavla
Kramla, PhD. v oboru vnitřní nemoci a MUDr. Milana Handla v oboru ortopedie.
Prosincové zasedání VR je plánováno na 6. 12. 2007 a proběhne zde profesorské
jmenovací řízení doc. MUDr. Zuzany Kubové, CSc. v oboru lékařská fyziologie.
Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se bude konat 1. listopadu 2007.
Zapsala: B.Alinčová
Kontroloval: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

22

V Praze 1. listopadu 2007
Č.j.: 12-5/2007-3LF
Počet listů : 6

Zápis
ze zasedání vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
dne 1. listopadu 2007 ve 14 hodin na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87
Přítomní:
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, CSc.
Prof.MUDr. Milena Černá, DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Doc.MUDr. Leo Klein, CSc.
Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Prof. MUDr. Petr Niederle, DrSc.
Prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc.
prim. MUDr. Luděk Ryba
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Doc. MUDr. Michael Urban
Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
MUDr. Marek Zeman

Přítomní čestní členové:
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.

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

Omluvení:
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
MUDr. Miroslav Čerbák
plk.MUDr.Štefan Brunclík
MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
MUDr. František Koukolík, DrSc.
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

MUDr. Petr Malý
Prim. MUDr. Jan Nedvídek
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
MUDr. Jaroslav Volf, PhD.
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Program:
1. Zahájení
2. Sdělení děkana
3. Sdělení proděkanů
4. Různé
5. Habilitační řízení MUDr. Pavla Kramla, PhD. v oboru vnitřní nemoci
Habilitační řízení MUDr. Milana Handla, PhD. v oboru ortopedie
1. Zahájení
- zasedání zahájil proděkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. a omluvil nepřítomného
pana děkana. Přivítal přítomné členy vědecké rady a seznámil je s programem zasedání ;
na programu budou dvě habilitační řízení..
2. Sdělení
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- prof. Anděl informoval o počtech přijatých postgraduálních studentů : do 1. ročníku
bylo přijato celkem 56 studentů. Z toho 25 do prezenční formy studia a 31 do
kombinované formy studia. Celkem nebylo přijato 7 studentů a 1 se nedostavil k zápisu.
- informoval o výročním hodnocení postgraduálních studentů a zápisu do dalšího ročníku
od 1. 10. 2007. K zápisu se nedostavilo celkem 21 studentů. Výroční hodnocení zasíláme
ke zpracování předsedům oborových rad a pak v tabulkách na rektorát UK.
3. Sdělení proděkanů
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.:
- předložil ke schválení žádost MUDr. Zuzany Moťovské, PhD., FESC. z III. interní
kardiologické kliniky o zařazení mezi školitele postgraduálního doktorského studia
v oboru Preventivní medicína.
Usnesení : VR schválila žádost MUDr. Z. Moťovské o zařazení mezi školitele PGS
studia.
- sdělil několik informací z kolegia děkana:
- grafická úprava různých textů 3. LF UK není vždy na úrovni.Je potřeba navrhnout a
zajistit grafika na smlouvu o dílo.
- jednání vědecké rady bude probíhat v prvé veřejné části v Syllabově posluchárně
fakulty. Během této prvé části proběhne jednak přednáška nově nastoupivšího přednosty
kliniky nebo ústavu (doba trvání přednášky 30-40 minut), po krátké přestávce pak
proběhne veřejná část habilitačních nebo jmenovacích řízení. Během této veřejné části
budou prezentovány závěry habilitační nebo jmenovací komise, přečteny oponentské
posudky na habilitační práce a proslovena habilitační nebo jmenovací přednáška, veřejně
proběhne i diskuse. Na tuto část jednání VR předpokládá vedení fakulty mnohem větší
účast akademické obce. Při habilitaci nebo jmenovacím řízení se předpokládá účast
akademických pracovníků z dané kliniky nebo ústavu a dále účast těch docentů nebo
profesorů fakulty, kteří nejsou členy VR. Při inaugurační přednášce přednosty považuje
vedení fakulty za vhodné, aby se jí účastnili akademičtí a další pracovníci dané kliniky
nebo ústavu.
Po této veřejné části zasedání VR se VR odebere k svému neveřejnému zasedání, jeho
součástí bude neveřejná rozprava o kandidátech na udělení titulu docent nebo profesor a
posléze hlasování. Poté děkan sdělí výsledky hlasování uchazečů o jmenování docentem
nebo profesorem. VR poté bude pokračovat v rozpravě nad běžnou agendou. Posléze se
předpokládá společenská část zasedání VR.
- kolegium děkana souhlasilo s návrhem kandidatury Nicolase Wintona na Nobelovu
cenu; návrh bude předán prostřednictvím UK na Ministerstvo zahraničí CR.
- problematika školitelů konzultantů v postgraduálním studiu: pro tuto funkci nejsou
kriteria. Bude projednána na schůzce zástupců lékařských fakult. Na toto téma proběhla
diskuse. VR souhlasí s tím, že školitel konzultant je plně hodnotný školitel doktoranda,
musí však projít schválením VR dle kriterií pro školitele.
- 31.10. 2007 byla slavnostně otevřena Dětská chirurgie v pavilonu M.
- odměny za publikační činnost v roce 2006: podklady připraví proděkan Anděl
z podkladů zpracovaných dr. Gašem.
- habilitační řízení Ing. RNDr. Petra Tůmy, PhD. odb. asistenta Ústavu biochemie,
buněčné a molekulární biologie 3. LF UK v oboru analytická chemie. Předložil habilitační
práci na téma „Využití moderních elektromigračních metod pro monitorování biologicky
aktivních látek v tělních tekutinách“ a další potřebné doklady a materiály. Určený
hodnotitel předložil kladné stanovisko a doporučil práci k obhajobě. Druhá hodnotitel
dodá hodnocení do 14 dnů a pokud bude také kladné a vzhledem k tomu, že naše fakultě
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nemá akreditaci v příslušném habilitačním oboru, požádá děkan 3. lékařské fakulty UK
děkana Přírodovědecké fakulty UK o zahájení habilitačního řízení s tím, že dr. Tůma
naplnil všechna kriteria daná VR pro jmenování docentem.
- habilitační řízení MUDr. Antonína Šípka, CSc. , odb. asistenta Ústavu pro péči o
matku a dítě v Praze Podolí a 3. LF UK v oboru gynekologie a porodnictví. Dr. Šípek
požádal o posouzení svých dokladů a habilitační práce na téma „Incidence vybraných
typů vrozených vad v České republice v období 1961-2005. Prenatální a postnatální
diagnostika“ a dalších potřebných dokladů a materiálů. Hodnotitelé přednesli svá
stanoviska : habilitační práci netvoří knižní recenzovaná monografie ani soubor článků
spojených základním textem. Práce tak nesplňuje požadovaná kriteria a seznam publikací
je nutno seřadit podle pravidel rektorátu. Prof. Anděl bude s uchazečem na toto téma
hovořit.
- o zahájení profesorského jmenovacího řízení požádal doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,
docent II. interní kliniky 3. LF UK v oboru vnitřní nemoci.Předložil potřebné doklady a
materiály, seznam publikační činnosti a citace. Byli ustanoveni dva hodnotitelé VR, kteří
na příštím zasedání předloží svá stanoviska.
- o zahájení habilitačního řízení požádal MUDr. Ladislav Machala, PhD., odborný
asistent Katedry infekčních nemoci IPVZ a externím odb.asistentem 2. LF UK v oboru
hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Předložil habilitační práci na téma
„Antiretrovirová terapie. Současné možnosti a problémy“. Byli ustanoveni dva
hodnotitelé VR, kteří na příštím zasedání předloží svá stanoviska.
- v říjnu 2007 úspěšně obhájili dizertační práci doktorandi:
MUDr. Irena Hainerová
program: Fyziologie a patofyziologie člověka
školitel: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
dizertační práce: „Etiologie časně vzniklé obezity u dětí“
obhájila: 18. 10. 2007
MUDr. Eva Maňáková
program: Vývojová biologie
školitel: prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
dizertační práce: „Zárodek kuřete jako model pro studium vývoje pankreatu za
normáoních a experimentálních podmínek“.
obhájila: 24. 10. 2007
Mgr. Lenka Rossmeislová
program: Molekulární biologie, genetika a virologie
školitel: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
dizertační práce: „Promyelocytic leukemia protein function in normal. tumoc and
senescent human cells“.
obhájila: 26. 10. 2007
- informoval o promocích absolventů postgraduálního studia dne 30. listopadu 2007
ve 13,30 ve velké aule Karolina. Diplom obdrží těchto 12 absolventů PhD.:
Mgr. Andrea Batáriová
MUDr. Alena Šteflová
MUDr. Petr Toušek
MUDr. Michal Kahle

MUDr. Barbora Lysá
MUDr. Jitka Kuncová
MUDr. Alexandr Švec
MUDr. Václav Báča
25

MUDr. Jana Šeblová
MUDr. Olga Džupová
MUDr. Jan Polák
MUDr. Kamila Veselá

- slavnostní promoce nově jmenovaných profesorů Univerzity Karlovy se bude kont 5.
listopadu 2007 od 15 hodin Z naší fakulty obdrží profesorský dekret doc. RNDr. Jan
Kovář, DrSc. a doc. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.
- promoce docentů Univerzity Karlovy se budou konat 29. listopadu od 10 hodin ve
velké aule Karolina. Z naší fakulty obdrží diplomy : doc. MUDr. F. Votava, PhD., doc.
MUDr. M. Pěnička, PhD., doc. MUDr. R. Šlamberová, PhD., doc. MUDr. R. Kostka,
CSc., doc. MUDr. P. Kučera, PhD. a doc. MUDr. R. Liščák, CSc.
- prof. Anděl upozornil na fakt, že před více než rokem prof. Widimský podal návrh na
zřízení samostatného habilitačního oboru kardiologie. Proděkan pro vědu a výzkum
navrhl, aby se k diskusi o tomto oboru zřídila široká komise složená z docentů a
profesorů vnitřního lékařství na fakultě. Nejde totiž jen o zřízení oboru kardiologie, ale
v případě zřízení tohoto oboru a reformulaci jednotlivých podoborů vnitřního lékařství
tak, že by vznikly rovněž samostatně : gastroenerologie a hepatologie, pneumologie,
nefrologie, diabetologie, endokrinologie a metabolismus a další.To má vedle svých
jednoznačně pozitivnich aspektů i důsledky související s pregraduální i postgraduální
vědeckou výchovu, s překrýváním oborů atd. Protože materiál dodaný profesorem
Widimským je zatím velmi stručný, měla by tato komise zpracovat materiál, který by
ukázal na silné a slabé stránky takového postupu a na důsledky, které by se promítly i
směrem k praktické medicíně. Komise by měla materiál zpracovat do jednoho roku.
4. Různé:
- prof. Anděl informoval o schůzce děkanů a proděkanů lékařských fakult, která se bude
konat ve dnech 9.-10. listopadu 2007 v Mariánských lázních.
- doc. MUDr. L. Klein, CSc. informoval o přípravách Vědecké studentské konference
studentů lékařských fakult ČR a SR ve dnech 21. – 22. listopadu 2007 na 3. LF UK.
Podrobné informace a program jsou vyvěšeny na webových stránkách.
5. Habilitační řízení:
MUDr. Pavel Kraml, PhD.
odborný asistenta II. interní kliniky 3. LF UK splnil všechny podmínky pro zahájení
habilitačního řízení v oboru vnitřní nemoci. Předložil a obhájil habilitační práci na téma
„Železo jako netradiční rizikový faktor aterosklerózy“.
Složení habilitační komise:
Předseda:
- prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky 3. LF UK Praha
Členové:
- prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF
UK Praha
- doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., ředitel Endokrinologického ústavu AV ČR Praha
- prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., přednosta I. interní kardioangiologické kliniky LF
MU Brno
- prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., přednosta II. interní kliniky LF UP Olomouc
Oponenti:
- prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc., III. interní klinika LF UP Olomouc
- prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., IKEM Praha
- prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., přednosta I. interní kliniky 3. LF UK Praha
Předseda komise prof. Anděl představil přítomné členy habilitační komise a
oponenty a seznámil vědeckou radu s uchazečem. Přečetl Stanovisko habilitační komise.
Oponenti přednesli kladné oponentské posudky (za nepřítomnou prof. Vaverkovou přečetl
posudek prof. Horák). MUDr. Kraml odpověděl oponentům na jejich připomínky a dotazy
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k jejich spokojenosti. Přednesl habilitační přednášku na téma své habilitační práce „Železo jako netradiční rizikový faktor aterosklerózy“. Přednášku kladně hodnotili
členové vědecké rady : prof. MUDr. Radana Königová, CSc., prof. MUDr. Miroslav
Cikrt, CSc. a prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Veřejné diskuse se účastnili : prof.
MUDr. Jiřího Horák, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Hainer , CSc., prof. MUDr. Miroslav
Cikrt, CSc., doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc. , prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.,
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,.
Usnesení VR: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby MUDr. Pavel Kraml, PhD., byl
jmenován docentem v oboru vnitřní nemoci.
Hlasování VR: Z celkového počtu 32 členů vědecké rady bylo přítomno 21 členů,
z tohoto počtu bylo odevzdáno 21 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 0 neplatných
hlasů.
MUDr. Milan Handl, PhD.
odborný asistent Chirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK splnil všechny podmínky
pro zahájení habilitačního řízení v oboru ortopedie. Předložil a obhájil habilitační práci na
téma „Transplantace hyalinní chrupavky“.
Složení habilitační komise:
Předseda:
- prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., přednosta přednosta Ortopedicko-traumatologické
kliniky 3. LF UK
Členové:
- prof. MUDr. Karel Koudela, CSc, Ortopedická klinika LF UK Plzeň
- prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., Úrazová nemocnice Brno
- doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, PhD., I. ortopedická klinika LF MU Brno
- doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc., Ortopedická klinika LF MU Brno
Oponenti:
- prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.
- prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Revmatologický ústav Praha
- doc. MUDr. Ivan Müller, CSc., Ortopedická klinika LF MU Brno
Předseda komise prof. Bartoníček představil přítomné členy habilitační komise a
oponenty a seznámil vědeckou radu s uchazečem. Přečetl Stanovisko habilitační komise.
Oponenti přednesli kladné oponentské posudky. MUDr. Handl odpověděl oponentům na
jejich připomínky a dotazy k jejich spokojenosti. Přednesl habilitační přednášku na téma
své habilitační práce - „Transplantace hyalinní chrupavky“. Přednášku kladně hodnotili
členové vědecké rady : prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., doc. MUDr. Leo Klein, CSc. a
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Veřejné diskuse se účastnili : prof. MUDr. Jiřího
Horák, CSc., doc. MUDr. Leo Klein, CSc, prof. MUDr. Radana Königová, CSc., prof.
MUDr. Václav Mandys, CSc., prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Jan
Bartoníček, DrSc., prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Usnesení VR: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby MUDr. Milan Handl, PhD., byl
jmenován docentem v oboru ortopedie.
Hlasování VR: Z celkového počtu 32 členů vědecké rady bylo přítomno 21 členů,
z tohoto počtu bylo odevzdáno 20 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 1 neplatný hlas.
Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se bude konat 6. prosince 2007 v Syllabově
posluchárně 3. LF UK.
Zapsala: B.Alinčová
Kontroloval: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
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V Praze 6. prosince 2007
Č.j.: 12-6/2007-3LF
Počet listů : 6

Zápis
ze zasedání vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
dne 6. prosince 2007 ve 14 hodin na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87
Přítomní:
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
plk.MUDr.Štefan Brunclík
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, CSc.
Prof.MUDr. Milena Černá, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Přítomní čestní členové:
Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
Prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.
Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.

Prim. MUDr. Jan Nedvídek
Prof. MUDr. Bohumil Ošťádal, DrSc.
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
prim. MUDr. Luděk Ryba
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Doc. MUDr. Michael Urban
MUDr. Jaroslav Volf, PhD.
Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
MUDr. Marek Zeman

Prof. MUDr.RNDr.Luboslav Stárka, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Prof. MUDr. Vlastimil Slouka, CSc.

Omluvení:
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc
Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Doc.MUDr. Leo Klein, CSc.

MUDr. Miroslav Čerbák
MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
MUDr. František Koukolík, DrSc
Prof. MUDr. Petr Niederle, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Program:
1. Zahájení
2. Přednáška doc. MUDr. Václava Janíka, CSc., přednosty Radiologické kliniky 3. LF
UK
3. Profesorské jmenovací řízení doc. MUDr. Zuzany Kubové, CSc. v oboru Lékařská
fyziologie
4. Habilitační řízení MVDr. Šimona Vaculína, PhD. v oboru Lékařská fyziologie
5. Sdělení proděkanů
6. Různé
1. Zahájení
- zasedání zahájil děkan doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Přivítal přítomné členy
vědecké rady, přednosty klinik a ostatní profesory a doceny fakulty v Syllabově
posluchárně, kde budou probíhat vždy veřejné zasedání VR. Tato nová podoba zasedání
bude začínat inaugurační přednáškou nových přednostů klinik a ústavů a poté bude pro
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akademickou obec i přednášky a diskuze profesorských jmenovacích a habilitačních
řízení.
- seznámil je s programem zasedání; na programu bude profesorské a habilitační řízení.
2. Inaugurační přednáška doc.MUDr.Václava Janíka,CSc., přednosty Radiologické
kliniky 3. LF UK
3. Profesorské jmenovací řízení
Doc. MUDr. Zuzana Kubová, CSc., docentka Ústavu patologické fyziologie Lékařské
fakulty UK v Hradci Králové, splnila všechny podmínky pro zahájení profesorského
jmenovacího řízení v oboru Lékařská fyziologie.
Předseda komise prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. představil přítomné členy komise
pro přípravu jmenovacího profesorského řízení a seznámil vědeckou radu s uchazečkou.
Přečetl Stanovisko komise pro jmenovací profesorské řízení. Doc. Kubová přednesla
inaugurační přednášku na téma „Dysfunkce zrakového systému jako možný etiologický
faktor dyslexie“. Přednášku kladně hodnotili členové vědecké rady : prof. MUDr. Pavel
Haninec, CSc., prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. a prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
Veřejné diskuse se účastnili : prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,. doc. MUDr. Vlasta
Rychterová, CSc., prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., prim. MUDr. Jan Nedvídek, prof.
MUDr. Pavel Mareš, DrSc. a prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Složení komise pro jmenovací profesorské řízení :
Předseda :
- prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., vedoucí Ústavu normální, patologické a
klinické
fyziologie 3. LF UK
Členové:
- prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR Praha
- prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., I. neurologická klinika LF MU Brno
- prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc., Fyziologický ústav LF MU Brno
- prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc., Ústav patologické fyziologie LF UP
Olomouc
Hlasování: z celkového počtu 32 členů vědecké rady bylo přítomno 21 členů, z tohoto
počtu bylo odevzdáno 21 kladných hlasů, 0 záporných hlasů a 0 neplatných hlasů.
Usnesení: vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby doc. MUDr. Zuzana Kubová, CSc.
byla jmenována profesorkou oboru Lékařská fyziologie.
4. Habilitační řízení
MVDr. Šimon Vaculín, PhD., odborný asistent Ústavu normální, patologické a klinické
fyziologie 3. lékařské fakulty UK, splnil všechny podmínky pro zahájení habilitačního
řízení pro obor Lékařská fyziologie. MVDr. Vaculín předložil a obhájil habilitační práci
na téma „Rozvoj, projevy a potlačení neuropatické bolesti u experimentálních modelů“ a
přednesl habilitační přednášku na stejné téma. Předseda komise prof. Rokyta představil
přítomné členy habilitační komise a oponenty a seznámil vědeckou radu s uchazečem.
Přečetl Stanovisko habilitační komise. Oponenti přednesli kladné oponentské posudky.
MVDr. Vaculín odpověděl oponentům na jejich připomínky a dotazy k jejich
spokojenosti. Přednesl habilitační přednášku na téma své habilitační práce. Přednášku
kladně hodnotili členové vědecké rady : prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., doc. MUDr.
Vlasta Rychterová, CSc. a prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Veřejné diskuse se účastnili : prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., doc. MUDr. Vlasta
Rychterová, CSc. a prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.
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Složení habilitační komise:
Předseda:
- Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Ústavu normální, klinické a
patologické fyziologie 3. LF UK Praha
Členové:
- MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha
- Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc.,Ústav patologické fyziologie LF UP
Olomouc
- Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., Neurologická klinika LF UK Plzeň
- Doc. MUDr. Milan Brázdil, PhD., I. neurologická klinika LF MU Brno
Oponenti:
- Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., Anesteziologicko resuscitační klinika LF MU Brno
- RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc., AV ČR. Fyziologický ústav, Praha
- MUDr. Jiří Paleček, CSc., AV ČR. Fyziologický ústav, Praha
Hlasování VR: Z celkového počtu 32 členů vědecké rady bylo přítomno 21 členů,
z tohoto počtu bylo odevzdáno 18 kladných hlasů, 1 záporný hlas a 2 neplatné hlasy.
Usnesení : vědecká rada 3. LF UK doporučuje, aby MVDr. Šimon Vaculín, PhD. byl
jmenován docentem v oboru Lékařská fyziologie.
5. Sdělení proděkanů
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.:
- profesorské jmenovací řízení doc. MUDr. Ivana Rychlíka, CSc., docenta II. interní
kliniky 3. LF UK v oboru Vnitřní nemoci : určený hodnotitel předložil kladné stanovisko
k zahájení řízení, druhý hodnotitel pro nemoc nemohl stanovisko vypracovat. Byl určen
náhradník, který do příštího zasedání stanovisko vypracuje.
- habilitačního řízení MUDr. Ladislava Machaly, PhD., odborného asistenta Katedry
infekčních nemoci IPVZ a externího odborného asistenta 2. LF UK v oboru Hygiena,
preventivní lékařství a epidemiologie. Hodnotitelé předložili kladná stanoviska na
habilitační práci na téma „Antiretrovirová terapie.Současné možnosti a problémy“ a
ostatní materiály. Byla připomínka k seznamu prací s IF, kde uchazeč nemá žádnou práci
jako první autor. S uchazečem bude na toto téma mluvit proděkan prof. Anděl.
- o zahájení habilitačního řízení požádala MUDr. Eva Mandysová, CSc., vedoucí
neinvazivní kardiologie Kardiologického odd. Nemocnice Na Homolce a externí učitelka
III. interní kardiologické kliniky 3. LF UK v Praze v oboru Vnitřní nemoci. Předložila
habilitační práci na téma „Neinvazivní hodnocení systolické funkce levé komory“.
Stanovení hodnotitelé předložili svá kladná a doporučující stanoviska k zahájení řízení.
VR stanovila složení habilitační komise :
předseda:
- prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., III. interní kardiologická klinika 3. LF UK Praha
členové:
- prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky 3. LF UK Praha
- prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., přednosta III. iterní kliniky LF UP Olomouc
- prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU
Brno prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., přednosta I. interní kardioangiologické
kliniky LF MU Brno
- o zahájení profesorského jmenovacího řízení doc. MUDr. Milana Holečeka, CSc.,
zástupce přednosty Ústavu fyziologie UK v Hradci Králové v oboru Lékařská fyziologie
požádal děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
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LF UK v Hradci Králové nemá obor Lékařská fyziologie akreditován. Materiál posoudí do
příštího zasedání VR prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
- na příštím zasedání VR proběhne proferské jmenovací řízení doc. MUDr. Markéty
Duškové, CSc. v oboru - Chirurgické obory.
- úspěšně obhájili dizertační práci doktorandi:
MUDr. Jiří Kubeš
program: Lékařská biofyzika
školitel: doc. MUDr. Jozef Rosina, CSc.
dizertační práce: „Imunomodulační účinky hypertermie v léčbě nádorů“.
obhájil: 21. 11. 2007
MUDr. Pavel Vítek
program: Lékařská biofyzika
školitel: doc. MUDr. Jozef Rosina, CSc.
dizertační práce: „Metabolismus pyrimidinových cytostatik v prostředí reakce – model
pro určení optimulního schematu chemoradioterapie“.
obhájil: 21. 11. 2007
Mgr. Marianna Romžová
program: Molekulární biologie, genetika a virologie
školitel: doc. MUDr. Marie Černá, CSc.
dizertační práce: „Genetic predisposition to diabetic nephropathy“.
obhájila: 4. 12. 2007
Mgr. Katerína Kološtová
program: Molekulární biologie, genetika a virologie
školitel: doc. MUDr. Marie Černá, CSc.
dizertační práce: „Immunogenetic studies on autoimmune diabetes mellitus“.
obhájila: 4. 12. 2007
Mgr. Eva Klimčáková
program: Molekulární biologie, genetika a virologie
školitel: doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD.
školitel specialista: prof. Dominiqkue Langin, D.V.M., PhD.
dizertační práce: „Regulation of human adipose tissue gene expression in relation to
obesity and insulin resistance“.
obhájila: 4. 12. 2007
- předložil návrh kolegia děkana na udělení pamětní medaile 3. LF UK Mgr. Jaroslavu
Hořejšímu. Mgr. Hořejší je činný v oblasti informatiky, popularizace vědy od počátku
70. let. Již tehdy jako pracovník IKEMu se podílel aktivně na vydávání časopisu Kardio a
Transplant. Po roce 1990 se v této činnosti přidala i činnost nakladatelská a vydavatelská.
Mgr. Hořejší byl či je vydavatelem, předsedou redakčních rad či dalších významných
funkcí v řadě českých významných časopisů, nejvíce však ve významném a prestižním
týdeníku Medical Tribune. Mgr. Hořejší postupně získal hluboké znalosti medicíny, které
dovedně spojuje se svými širokými znalostmi kulturními, politickými i všeobecně
humanitními. Přispívá významně k mapování problémů českého zdravotnictví i k rozvoji
jednotlivých medicínských oborů. Ze všech těchto důvodů doporučuje kolegium děkana
udělení pamětní medaile 3. LF UK.
VR schválila návrh kolegia na udělení pamětní medaile Mgr. Jaroslavu Hořejšímu.
(hlasování : 21-0-0).
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- žádost o ustanovení školitelem v postgraduálním studiu požádal MUDr. František
Duška, PhD. v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Předložil žádost a publikační
činnost. VR souhlasí se zařazením MUDr. Dušky mezi školitele postgraduálního
doktorského studia.
(hlasování : 21-0-0).
- žádost MUDr. T. Sereghy, přednosty Neurologické kliniky 3. LF UK : o změnu ve
složení komise části státních rigorózních zkoušek pro neurobehaviorální vědy - schválení
nových členů komise:
- MUDr. Aleš Bartoš, PhD., odborný asistent Neurologické kliniky 3. LF UK
- MUDr. Ladislava Janoušková, CSc., primářka Radiodiagnostického odd. Nemocnice na
Homolce v Praze, odb. asistentka Neurologické kliniky 3. LF UK
MUDr. Ondřej Škoda, Neurologické odd. Nemocnice v Jihlavě, odborný asistent
Neurologické kliniky 3. LF UK
VR schválila žádost o zařazení nových shora jmenovaných členů v komisích pro státní
rigorozní zkoušky pro neurobehaviorální vědy.
4. Různé:
- prof. Anděl informoval o udělení Zahradníčkovy ceny České společnosti pro ortopedii
a traumatologii a Slovenské ortopedické a traumatologické společnosti doc. MUDr. Janu
Šprindrichovi, CSc. a kol. za nejlepší práci publikovanou v roce 2006 v Acta Chirurgiae
ortopedicas et Traumatologiae Čechoslovaca na téma „Ošetření hlubokých defektů
chrupavky kolena transplantací autologních chodrocytů fixovaných na nosiče z esteru
kyseliny hyaluronové“.
- prof. Anděl informoval o proběhlé Vědecké studentské konferenci studentů lékařských
fakult ČR a SR ve dnech 21. – 22. listopadu 2007 na 3. LF UK. Konference probíhala ve
třech odborných sekcích : preklinické a teoretické obory, klinické obory a sekce zubního
lékařství. Celkem bylo prezentováno 26 prací. Na prvních místech se umístili:
Sekce teoretických a preklinických oborů:
1. Vojtěch Hanulík (LF UP Olomouc): Výskyt a průkaz oxacilin – rezistentních
stafylokoků ve Fakultní nemocnici Olomouc
2. Tereza Smržová (3. LF UK) : Zpřesnění průběhu nervus pudendus s důrazem na
jeho klinické implikace.
3. Hana Černá (LF UK Plzeň): Efekt inokula u kmenů Klebsiella pneumoniae
produkujících beta-laktamázy s rozšířeným spektrem
Sekce klinických oborů:
1. Magdalena Harakolová, Michal Mokrý (LF UPJŠ Košice) : Intenzita fluorescencie
oblasti nadh a fad v likvore ako možný marker nádorového postihnutia CNS
2. Pavel Martínek (3. LF UK Praha) : Aktivity denního života u Alzheimerovy
nemoci
3. Veronika Varnerová (LF UK Plzeň) : Změny mikrovaskulární perfúze ledvin a
střeva v průběhu sepse a septického šoku
Sekce zubního lékařství:
1. Ľubomír Redaj, Jana Ohlasková, Marián Mráz, Michaela Ondrovčíková, Mirela
Rozprávková (LF UPJŠ Košice) : Význam topografie canalis mandibulae a
koreňov zubov pre klinickou prax.
2. Jan Vokurka (LF MU Brno) : Analýza polymorfizmů v genech TLR-2 A TLR-4 u
českých pacientů s chronickou parodontitidou.
-

Podrobné informace uveřejnil doc. Klein ve VNS.
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Příští zasedání vědecké rady 3. LF UK se bude konat 10 ledna 2007 v Syllabově
posluchárně 3. LF UK.
Zapsala: B.Alinčová
Kontroloval : prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
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