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ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK  

dne 6. ledna 2000 na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87 
 

Přítomni  
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
MUDr. Marie Alušíková, CSc. 
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. 
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. 
prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. 
prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. 
doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc. 
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. Jiří Schindler, DrSc.  

prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. 
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
MUDr. Milan Šmíd, CSc. 
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. 
Omluveni 
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 
MUDr. Karel Filip, CSc. 
prim. MUDr. František Koukolík, DrSc. 
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.  
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. 
 
Přítomní čestní členové   
prof. MUDr. Radana Königová, CSc. 
prof. MUDr. Vlastimil Slouka, CSc.

 
Program:  
1. Zahájení  
2. Sdělení děkana  
3. Sdělení proděkanů      
4. Různé 
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1. Zahájení 
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Uvítal členy vědecké rady 
v novém roce 2000 a popřál všechno nejlepší. V úvodu uvedl, že na programu zasedání VR budou  
především  zprávy o řešení výzkumných úkolů fakulty a dále pak informace o stavbě 6. podlaží fakulty,  
akreditace fakulty a další obecná sdělení. 

2. Sdělení děkana 
 Prof. Anděl sdělil, že proběhlo zhodnocení výzkumných záměrů, kterých je celkem pět. 

Koordinátoři jednotlivých záměrů  jsou prof. MUDr. J. Stingl, CSc., prof. MUDr. R. Rokyta, 
DrSc., doc. MUDr. P. Kalvach, CSc., prof. MUDr. J. Horák, CSc. a prof. MUDr. M. Anděl, 
CSc., kteří vypracovali  zprávy o řešení výzkumných úkolů za uplynulý rok. Jednotlivé zprávy 
budou podrobně diskutovány ve sdělení proděkana prof. Stingla.  

 Informoval o průběhu závěrečné etapy stavby 6. podlaží budovy  fakulty. V únoru t. r. proběhne 
kolaudační řízení. Definitivní uspořádání těchto prostorů je již stanoveno. Bude zde odd. chemie, 
dále Centrum biomedicínských oborů, učebna Centra, která bude kvalitně vybavena (26 míst pro 
počítače) – počet studentů na připojení k počítačové síti bude 1 : 6.  

 V závěru minulého roku proběhlo akreditační řízení – podrobné informace byly již na minulém 
zasedání VR. Na fakultu přišel poslední přípis v prosinci 1999 - návrh akreditační komise MŠMT na 
akreditaci všech lékařských fakult na 12 let.  Akreditaci pro habilitační a jmenovací řízení máme pro 
řadu oborů. Prof. Anděl poděkoval prof. Rokytovi a prof. Horákovi za jejich obětavé působení v 
akreditační komisi. Pokud se jedná o výtky AK – fakulta je bere na vědomí a již nyní pracuje na 
jejich nápravě. 

 Informoval o zprávách v oblasti studia zahraničních studentů. Významná je zpráva německá, ve 
které se doporučuje studium německých  studentů na fakultě v anglickém jazyce. Roste zájem o 
studium na naší fakultě u studentů z USA, Izraele a Ruska. Fakulta by tak pokračovala 
v započatém trendu bývalého děkana a vedení fakulty, aby si vydělala další finanční prostředky  
výukou zahraničních studentů - samoplátců. Současná situace je pro tento postup příznivá.  

 Po znovuzvolení  do funkce děkana v závěru minulého roku projednal prof. Anděl se svými 
proděkany možnost jejich dalšího působení ve funkcích. Proděkani souhlasí s vykonáváním funkce 
v dalším volebním období.  

 Proběhly volby do akademického senátu UK – za naši fakultu byli zvoleni prof. MUDr. Richard 
Rokyta, DrSc.  a prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. 

 Na minulém zasedání VR bylo projednáváno zahájení jmenovacího profesorského řízení doc. 
MUDr. P. Arenbergera, DrSc. Tuto záležitost projednala pověřená komise VR s přednostou 
dermatovenerologické kliniky prof. MUDr. L. Malinou, DrSc. O setkání podal zprávu člen komise 
prof. Schindler. Prof. Malina  nemá námitky k vědecké ani pedagogické činnosti doc. Arenbergera a 
k  zahájení řízení. Pokud má připomínky, týkají se  problémů ve zdravotnickém provozu kliniky. 
Proběhlo hlasování VR: VR souhlasí se zahájením profesorského řízení doc. MUDr. Petra 
Arenbergera, DrSc. Hlasování: 16 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 1 člen VR se zdržel 
hlasování.  

 Na příštím zasedání VR dne 2. března 2000 bude diskutován grant prof. Rašky č. VS 96129 a 
problém týkající se Laboratoře genové exprese. Dne 16. 12. 1999 proběhlo oponentní řízení 
grantu. Oponentní komisi předsedal prof. MUDr. Pavel Bravený. Na příští VR bude přizván 
prof. Bravený a ostatní členové oponentní komise – prof. MUDr. Miloslav Petráň, DrSc., 
z Plzně, prof. MUDr. Augustin Svoboda, DrSc., z MU Brno,  ing. Jiří Hašek, CSc., z MBÚ AV 
ČR, MUDr. Vladimír Viklický, CSc., z ÚMG AV ČR, prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., v ÚEM 
AV ČR a prof. Ing. Ivan Wilhelm, prorektor UK.  

3. Sdělení proděkanů: prof. MUDr. J. Stingl, CSc. 
 Informoval o publikaci Věda na UK v roce 1998, vydanou nyní na  Univerzitě Karlově. Obsahuje 

informace a srovnání jednotlivých fakult -  např. počet postgraduálních studentů, zahraničních 
studentů atd.  Nyní bude fakulta připravovat podklady o činnosti fakulty za rok 1999.  
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 Je vyhlášeno přijímací řízení do postgraduálního doktorského studia na školní rok 2000/2001 – již 
vyšel inzerát. Jeho text dostanou děkani fakult z AV ČR k dispozici v nejbližších dnech. Přihlášky 
se odevzdávají na děkanáty fakult do 30. dubna 2000. Jako novinka je nyní nová předepsaná 
oficiální přihláška MŠMT a RUK, která je k dispozici v SEVT ve Školské ul. v Praze 1 a stojí 5,- 
Kč. Tato přihláška je však pro biomedicínu málo informativní, a proto se bude jako příloha vkládat 
ještě inovovaná původní přihláška z internetové stránky PDSB. 

 Předložil žádost MUDr. Ivana Krause, CSc. z gynekologicko-porodnické kliniky o zahájení 
habilitačního řízení. MUDr. Kraus předložil veškeré materiály a habilitační práci. Splňuje 
podmínky pro zahájení řízení, má 41 publikací, z toho 8 v tisku, 4 rukopisy jsou v impaktovaných 
časopisech. VR požaduje u všech těchto rukopisů potvrzení o  jejich přijetí do tisku, seřadit 
publikace podle požadovaného vzoru a habilitační práci a seznam publikací upravit standardním 
způsobem. Doc. Svoboda bude MUDr. Krause informovat, aby do příštího zasedání VR odstranil 
tyto nedostatky a předložil materiály. Prof. Anděl trvá na perfektním zpracování materiálů 
k habilitacím a jmenovacím řízením tak, aby nebyly výtky a připomínky v dalším řízení na kolegiu a 
vědecké radě rektora.  

 Fakulta má celkem 5 výzkumných záměrů, které se daří úspěšně plnit.  Koordinátoři jednotlivých 
záměrů podali zprávy o řešení: 

- výzkumný záměr č. J13/98: 111200001:  Prevence, diagnostika a terapie iniciálních stadií 
metabolických, endokrinních a enviromentálních poškození organismu. Koordinátor – prof. 
MUDr. Michal Anděl, CSc. Rok řešení: 1999, ročník řešení: 1. Oponentura proběhla  na Fakultní 
vědecké konferenci dne 18. 11. 1999. Diskuse se účastnili prof. Vonka, doc. Bartoníček, prof. 
Jelínek.. 

- výzkumný záměr č. J13/98: 111200002: Prevence, diagnóza a terapie iniciálních stádií toxických 
a infekčních poškození parenchymatózních orgánů.  Koordinátor – prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. 
Rok řešení: 1999, ročník řešení: 1. Oponentura proběhla  na Fakultní vědecké konferenci dne 22. 11. 
1999. Diskuse se zúčastnili: prof. Anděl – ocenil práci prof. Jelínka a prof. Horáka. 

- výzkumný záměr č.  J13/98: 111200005: Vznik, prevence a terapie poruch funkcí nervového 
systému. Koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Rok řešení: 1999. Ročník řešení: 1. 
Obhajoba grantu proběhla na Fakultní vědecké konferenci dne 18.11. 1999.  Kladem tohoto VZ je, 
že během roku se podařilo vyvinout úzkou koordinaci mezi ústavy – Ústavem normální, patologické 
a klinické fyziologie, Ústavem farmakologie,  PCP a Neurologickou klinikou.  Diskuse se zúčastnili: 
prof. Anděl, doc. Kalvach. 

- výzkumný záměr č. J13/98: 111200004: Invazivní terapie časných stadií kardiálních a 
cerebrovaskulárních onemocnění v prevenci pozdních orgánových poškození. Koordinátor: doc. 
MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Rok řešení: 1999. Ročník řešení: 1. Oponentura proběhla na Fakultní 
vědecké konferenci 25. 11. 1999. Velkým kladem VZ je, že se podařilo realizovat významnou 
investici do ultrazvukového vyšetřovacího přístroje, který slouží výzkumu a s jeho pomocí již bylo 
vyšetření přes 800 pacientů. Diskuse se účastnili: prof. Anděl, prof. Ošťádal. 

- výzkumný záměr č. J13/98: 111200003: Prevence nehodovosti a časná diagnostika a terapie 
úrazů. Koordinátor: prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. Rok řešení: 1999. Ročník řešení: 1. Oponentura 
proběhla na Fakultní vědecké konferenci dne 16. 11. 1999. VZ koordinuje 16 pracovišť, která 
během roku 1999 dokázala dobře sladit spolupráci na retrospektivě nehodovosti. Přidělené 
investiční prostředky byly soustředěny na histologický ústav, a to na doplnění výbavy optického 
mikroskopu (vyhodnocování obrazu),  který nyní může sloužit všem zainteresovaným pracovištím. 
Diskuse se zúčastnili: prof. Anděl, prof. Königová, prof. Rokyta, doc. Svoboda. 

V závěrečné diskusi  se všichni členové VR shodli na tom, že prioritní orientace fakulty na výzkumné 
záměry významně přispívá ke sladění a provázání dosud roztříštěných výzkumných témat. Významným 
kladem je také to, že  letošní způsob organizování fakultní vědecké konference přispěl k podstatně 
objektivnějšímu hodnocení a oponování řešených úkolů; do budoucna je třeba počítat i s těsnějším 
připojením postgraduálních studentů k problematice jednotlivých VZ.  
Usnesení: vědecká rada jednomyslně schválila všechny zprávy o řešení výzkumných záměrů a 
doporučila postoupení předložených zpráv k dalšímu  jednání.  
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4. Různé 
 Prof. Jelínek informoval o tvorbě národních center, kde se soustředí velké finanční prostředky. 

Zůstává otázkou, do jaké míry bude tato idea personálně a tématicky kompatibilní s VZ, jejichž 
smysl se zatím zdá velmi kladný.  

 Prof. Rokyta informoval o Smlouvě o sdružení podle § 829 a násl. obč. zákona uzavřenou mezi 
smluvními stranami – Univerzitou Karlovou v Praze – 3. lékařská fakulta, zastoupenou děkanem 
fakulty prof. MUDr. M. Andělem, CSc. a Fyziologickým ústavem AV ČR v Praze 4, zastoupeným 
ředitelem prof. MUDr. P. Marešem, DrSc. Smyslem smlouvy je založení společné Laboratoře 
molekulární fyziologie, zabývající se výzkumem v oblasti neurofyziologie na základě spolupráce 
vysoce kvalifikovaných  pracovníků obou institucí tak, aby byla zajištěna vysoká teoretická a 
metodologická úroveň základního a případně i aplikovaného výzkumu a postgraduálního 
vzdělávání. Spolupráce ve výše uvedené oblasti výzkumu je v souladu s dlouhodobými 
výzkumnými záměry obou účastníků sdružení. Prof. Rokyta dále informoval o smlouvě a o 
personálním obsazení laboratoře. Smlouvu musí schválit děkan fakulty a vědecká rada.  
Usnesení: VR souhlasí s realizací smlouvy (16 kladných hlasů, 0 záporných, 1 člen VR se zdržel 
hlasování).  

 Prof.  Ošťádal informoval o přihláškách do postgraduálního doktorského studia.  Potvrdil sdělení 
prof. Stingla ohledně nové oficiální  přihlášky do PDSB, která bude doplněna přihláškou do 
biomedicíny. Podle informací z rektorátu bohužel tato nová předepsaná přihláška MŠMT nemůže 
být uvedena na internetové stránce PDSB. Pokud budou děkani a vedení fakult požadovat další 
informace k přijímacímu řízení, vloží své požadavky k přihlášce pro biomedicínu. Chystá se 
akreditace jednotlivých oborů postgraduálního studia v biomedicíně. Veškeré informace o 
přijímacím řízení jsou již uvedeny na internetové stránce. Měla by být větší komunikace mezi 
Centrem biomedicínských oborů a jednotlivými fakultami. Oborová rada odpovídá za kvalitu  
kontroly studentů – v květnu 2000 se uskuteční kontrola studentů ze strany jednotlivých oborových 
rad. 

 Prof. Vonka sdělil, že naléhavě potřebuje 1- 2 postgraduální studenty na své pracoviště v co možná 
nejbližší době.  

 Prof. Horák – je zvláštní situace, že formuláře (např. přihlášky do PDSB) a různé jiné formuláře 
MŠMT nemohou být k dispozici na internetu. V čem je problém? Znamená to krok zpět? 

 Prof. Anděl informoval podrobně o  problému Laboratoře genové exprese, dalším vztahu fakulty 
k Laboratoři. V diskusi sdělil prof. Rokyta průběh oponentního řízení grantu, v jehož závěru 
přednesl stanovisko fakulty prof. Stingl. Komise si vyžádala stanovisko vědecké rady 3. LF UK. Je 
třeba najít konstruktivní řešení. Ve věci proběhla diskuse, které se účastnili prof. Vonka, prof. 
Raška, prof. Anděl, prof. Jelínek,  doc. Rychterová, prof. Provazník, prof. Stingl, prof. Ošťádal, doc. 
Rosina. V diskusi zazněl názor, zda by LGE nemohla být začleněna do 3. LF UK v rámci nových 
vybudovaných prostor v hlavní budově fakulty na Ruské ulici. Členové VR si promyslí do příštího 
zasedání záležitost s LGE, kde se bude řešit tento problém s členy oponentní komise, kteří budou 
pozváni.  

 
Příští zasedání VR –  2. března 2000 - s jediným bodem: problematika vztahu LGE a 3. LF UK. 

Zapsala: B. Alinčová 
 Kontroloval: prof. Stingl 

 
   

Zapsala: B.Alinčová 
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krácení a jazykové úpravy příspěvků. 
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 VITA NOSTRA
SERVIS 

Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty 
Ruská 87, 100 00  Praha 10 

VR10.  3.  2000 
 
 

2/2000 
 
 
 

ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK  

dne 24. února 2000 na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87  
 

Přítomni  
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
doc. MUDr. Jan Bartoníček, 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. Bohuslav Ošťádal, DrSc. 
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc. 
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.  
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. 
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. 

Omluveni 
MUDr. Marie Alušíková, CSc. 
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. 
MUDr. Karel Filip, CSc. 
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc. 
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.  
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. 
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. 
MUDr. Milan Šmíd, CSc. 
 
 
Přítomní čestní členové   
prof. MUDr. Radana Königová, CSc. 

 
Program:  
1. Zahájení  
2. Sdělení děkana  
3. Sdělení proděkanů      
4. Různé 
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1. Zahájení 
 
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl,  CSc. Uvítal členy vědecké rady 
ještě v původním složení, které bude svoláno i pro příští zasedání dne 16. března 2000. Po tomto 
zasedání budou provedeny ve složení vědecké rady 3. LF UK změny, neboť 1/3 členů VR musí být 
extramurální. V úvodu uvedl, že na programu dnešního zasedání VR budou  především návrhy na 
zřizování výzkumných center. Dále prof. Anděl blahopřál s vědeckou radou prof. MUDr. B. 
Ošťádalovi, DrSc.,  k jeho 60. narozeninám. 
 
2. Sdělení děkana 
 
- Prof. Anděl sdělil, že na zasedání VR dne 16. března t.r. bude široce diskutován vztah 

Laboratoře genové exprese a 3. LF UK. Na VR jsou pozváni předseda a členové oponentní rady 
projektu VS 96 129 Programu posílení vědy na vysokých školách – prof. MUDr. Pavel 
Bravený, DrSc., LF MU Brno, prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., ÚHKT Praha, prof. RNDr. 
Jan Svoboda, DrSc., ÚMG AV ČR Praha, prof. MUDr. Augustin Svoboda, DrSc., LF MU 
Brno., prof. Ing. Ivan Wilhelm, DrSc., rektor UK Praha, MUDr. Václav Hořejší, ÚMG AV ČR 
Praha, Ing. Jiří Hašek, CSc., MBÚ AV ČR Praha, prof. MUDr. Miloslav Petráň, DrSc., LF UK 
Plzeň, RNDr. Frant. Weyda, CSc., AV ČR Praha, prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., AV ČR 
Praha, MUDr. Vladimír Viklický, CSc., AV ČR Praha. Členy oponentní rady jsou dále prof. 
MUDr. Richard Rokyta, DrSc. a prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.  

 
- Prof. Anděl informoval, že dne 11.ledna 2000 proběhla úspěšně obhajoba kandidátské disertační 

práce MUDr. Evy Hausnerové v oboru vnitřní nemoci. Předložila práci na téma „Pokroky 
v kontrastní echokardiografii. Nová echokardiografická kontrastní látka Optison (FS069)“.  
MUDr. Hausnerová pracovala na I. interní klinice 3. LF UK, nyní je několik let v  
v Echokardiografické vědecké laboratoři Georgetownské University ve Washingtonu. 
Vzhledem k tomu, že není splněna předpisy požadovaná 2/3 přítomnost členů VR, bude 
hlasování o udělení vědecké hodnosti provedeno na příštím zasedání VR.  
 

- Prof. Anděl informoval o Programu výzkumu a vývoje „Výzkumná centra“. Jde o spojování 
výzkumných kapacit vysokých škol, AV ČR a dalších institucionálně podporovaných 
výzkumných organizací. Na projektech se musí podílet nejméně dvě různé organizace, z nichž 
jedna musí být vysoká škola. Projekty výzkumných center budou financovány dotací ze státního 
rozpočtu a požaduje se účast z rozpočtů zúčastněných organizací. Předpokládá se vznik center 
jako samostatných vysokoškolských ústavů či společných pracovišť vysoké školy a AV ČR, 
která po pěti letech realizace projektu (ukončení programu) mohou být převedena na 
institucionální financování. 

 
- Za 3. LF UK předkládá prof. Anděl návrh na zřízení Diabetologického centra. Cílem projektu je 

komplexní výzkum v oblasti diabetologie a metabolických chorob s cílem objevovat a zavádět 
nové preventivní, diagnostické a terapeutické principy. Výsledkem projektu by bylo zpřesnění 
metod detekce raných stadií diabetes mellitus, včasná, cílená a individuální prevence 
specifických a nespecifických komplikací diabetes mellitus, možnosti ovlivnění onemocnění 
v co nejčasnějších stádiích. Poznatky budou mít jednak dopady pro základní výzkum, jednak 
pro běžnou medicínskou praxi. Řešení, koncepční a metodické přístupy navrhované pro řešení 
projektu, budou probíhat v oblastech molekulární genetiky, biologie a fyziologie B-buněk 
Langerhansových ostrůvků pankreatu, ve studiu mechanismů ovlivňujících sekreci inzulínu, 
dále bude studován problém inzulínové rezistence v souvislosti s metabolismem centrálního 
nervového systému, dále v oblasti inzulínové rezistence budou dále hledány vztahy mezi tímto 
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jevem, deficitní sekrecí růstového hormonu, lipidovým a proteinovým metabolismem. 
V klinické části bude sledován diabetes mellitus 1. typu ve vyšším věku, bude studována 
epidemiologie diabetes mellitus. Významné je také pokračování ve studiu MODY typů diabetes 
mellitus – zaměření na možnost Intraperitoneální implantace inzulínových pump, dále oblast 
diabetické nefropatie, diabetické nohy, aterosklerotického postižení, kardiovaskulárních 
komplikací a plicních komplikací. Bude pokračováno v komplexním výzkumu žen 
s polycystickými ovarii, inzulínovou rezistencí, bude sledován vliv krátkodobého i 
dlouhodobého podávání kortikosteroidů na vývoj poruch glukózové tolerance u diabetes 
mellitus. V komplexním výzkumu těhotenství bude zaměřena pozornost na prevalenci a 
prediktivní význam specifických thyreoidálních autoprotilátek a drobných poruch funkce štítné 
žlázy. Podrobně bude studována problematika klimakteria u diabetiček. Klíčovými pracovníky 
projektu budou z 3. LF UK: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., as. MUDr. Marie Černá, doc. 
MUDr. Jan Lebl, CSc. a MUDr. Milan Tittelbach, DrSc. Spolupracujícími pracovišti 
budou Endokrinologický ústav, ÚPDM a PCP Praha.  
Proběhla diskuse, které se účastnili: prof. Rokyta, prof. Ošťádal, prof. Anděl, prof. Stingl, prof. 
Höschl.  
VR schválila jednomyslně zbudování výzkumného Diabetologického centra. Hlasování: 14 
kladných hlasů, 0 záporných a 0 neplatných hlasů. 
 

- Prof. Höschl podává návrh na zřízení Centra neuropsychiatrických studií prostřednictvím PCP 
Praha.  Jedná se o teoretický výzkum ve spolupráci s Fyziologických ústavem AV ČR. Projektu 
se také účastní jako spolupracující pracoviště Ústav normální, klinické a patologické fyziologie 
3. LF UK. Přednosta ústavu prof. Rokyta informoval, že hodlá spolupracovat v tomto Centru 
pouze v tomto roce. Příští rok podá vlastní projekt výzkumného centra -  Centrum bolesti.  
VR schválila jednomyslně zbudování výzkumného Centra neuropsychiatrických studií. 
Hlasování: 14 kladných hlasů, 0 záporných a 0 neplatných hlasů. 

 
- Prof. Stingl informoval o žádosti prof. MUDr. Miloše Kršiaka, DrSc. o schválení účasti 

v návrhu výzkumného Centra neurověd, který připravuje prof. MUDr. P. Mareš, DrSc., ředitel 
Fyziologického ústavu AV ČR. Ústav farmakologie 3. LF UK by se účastnil pouze části 
řešitelské kapacity na dvou tématikách, a to „Neurobiologické mechanismy úzkosti“, které by se 
mohly řešit již v  roce 2000, a „Neurobiologické mechanismy drogové závislosti“, kterou 
navrhuje řešit z prostředků výzkumného centra až od roku 2002 (do té doby by problematiku 
řešili z prostředků svých grantů).  Přiloženy jsou anotace těchto problematik a předběžný návrh 
rozpočtu. 

VR souhlasí s účastí Ústavu farmakologie ve výzkumném Centru neurověd. Hlasování – 11 
kladných hlasů,  0 záporných hlasů, 3 hlasy neplatné. 
 

- Prof. Stingl informoval o žádosti RNDr. Barbory Dvořánkové z Kliniky popáleninové mediciny 
3.LF o schválení přihlášky do programu Výzkumného centra buněčné terapie. Hlavním 
koordinátorem tohoto centra bude prof. Syková ze 2. lékařské fakulty UK.  Na centru by se dále 
podílela tato pracoviště: Ústav živočišné fyziologie a genetiky živočichů AV ČR se sídlem 
v Liběchově,  Anatomický ústav 1. LF UK,  odd. neurověd 2. LF UK,  Klinika popáleninové 
mediciny 3. LF UK a II. interní klinika 3. LF UK, Výzkumný ústav LF UK, Klinika 
popáleninové medicíny 3. živočišné výroby a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, odd. 
hydrogelů. Přiložena je předběžná anotace projektu. 
Prof. Anděl upozornil, že počítá se zařazením problematiky dr. Dvořánkové do svého 
výzkumného Diabetologického centra. Laboratoř dr. Dvořánkové bude v Centru buněčné terapie 
jako spolupracující pracoviště. 
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3. Sdělení proděkanů 
 
Prof. MUDr. J. Stingl, CSc.: 
- diskutoval problém jazykové zkoušky z angličtiny v rámci postgraduálního doktorského studia. 

Prof. Ošťádal potvrdil, že je v kompetenci vysoké školy, jaký typ jazykové zkoušky bude 
požadovat. K této věci proběhla diskuse a bylo rozhodnuto, že 3. LF UK bude trvat na jazykové 
zkoušce TOEFL nebo British certificate, a to od příštího školního roku 2000/2001. V tomto 
školním roce ještě bude studentům platit i zkouška na úrovni ústavu jazyků 3. LF UK, event 
státní jazyková  zkouška. Prof. Stingl s prof. Jelínkem a prof. Horákem stanoví pravidla pro tyto 
zkoušky – počet bodů u TOEFLU, finanční příspěvek na tyto zkoušky atd. Na příští VR 
předloží své návrhy.  

 
- informoval, že obdržel stanovisko komise pro profesorské řízení doc. MUDr. Petra 

Arenbergera, DrSc. Profesorské řízení na vědecké radě 3. LF UK by proběhlo v dubnu nebo 
květnu 2000.  

 
3. Různé 
 
- prof. Ošťádal informoval o chystané akreditaci oborů postgraduálního studia v biomedicíně. 

Podle informací z Akreditační komise vlády ČR byl termín akreditace doktorských studijních 
programů posunut do konce tohoto roku. Veškeré materiály by měly být odevzdány do 30. 
června 2000, jejich upřesněný seznam však dosud není k dispozici.  Lze předpokládat, že budou 
zredukovány na nezbytně nutný rozsah. Není stále jasné, jakým způsobem bude doktorské 
studium biomedicíny akreditováno: jednou z možností je akreditovat biomedicínu jako jeden 
program s různými obory.  

 
- prof. Anděl sdělil, že dne 30. března 2000 se bude v Karolinu konat koncert orchestru 

hamburských lékařů. Navrhuje, aby na koncertu byla předána medaile 3. LF UK dirigentovi 
orchestru. VR souhlasí s udělením medaile 3. LF UK.  

 
- prof. Jelínek diskutoval otázku Studentské vědecké konference – zda  přiřadit  PDSB k vědecké 

konferenci o výzkumných záměrech, nebo uspořádat samostatnou konferenci PDSB. Vědecká 
rada souhlasí s přiřazením PDSB k vědecké konferenci fakulty, která se koná vždy na podzim, 
ale v tomto školním roce by se konala ještě Studentská vědecká konference při výuce v květnu 
2000.  

 
Příští zasedání VR –  16. března 2000 s jediným bodem:  problematika vztahu  LGE a 3. LF UK. 

   
Zapsala: B.Alinčová 

Kontroloval: prof. Stingl 
 
   

Zapsala: B.Alinčová 
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3/2000 
 
 
 

ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK  

dne 6. dubna 2000 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. 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. Jan Libiger, CSc.  
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. 
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
MUDr. Milan Šmíd, CSc. 
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. 

Omluveni 
MUDr. Marie Alušíková, 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 
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1. Zahájení 
 
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl,  CSc.  

Uvítal členy vědecké rady v novém volebních období a v pozměněném  složení 
– novým členem se stal prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc.  a čestným členem  - 
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Prof. Anděl uvedl, že během času budou ve 
složení VR ještě drobné změny. 
 
2. Sdělení děkana 
 

- Prof. Anděl sdělil, že proběhlo kolaudační řízení v 6. patře fakulty. Termín 
oficiálního slavnostního otevření bude stanoven na přelom dubna a května.  

 
- přijímání postgraduálních studentů by se mělo odvíjet od základních 

výzkumných záměrů. Mladé doktorandy je třeba mít k tomu, aby 
publikovali.  

 
- interpretace VŠ zákona – hodnocení habilitačních a jmenovacích 

profesorských řízení. Při stanovení habilitačních komisí a komisí pro 
jmenovací řízení jsme závislí na Univerzitě v Brně a Olomouci., jiná 
alternativa neexistuje. Podle zákona není možné jmenovat do komisí 
odborníky z Akademie věd, ani profesory důchodce. Jde o nedostatek 
v zákoně.  Z tohoto důvodu bylo staženo z jednání vědecké rady UK 
profesorské řízení doc. PhDr. J. Koženého, CSc., neboť ve složení komise 
byl formální nedostatek. 

 
- kriteria podmínek při udělování vědecké hodnosti PhD. se rozcházejí na 

jednotlivých univerzitách. V postgraduálním studiu biomedicíny je 
vyžadováno, aby studenti na konci studia měli jednu publikaci jako první 
autor a druhou jako spoluautor. Prof. Ošťádal informoval, že záleží na 
jednotlivých oborových radách, jsou vyžadovány dvě publikace v časopise 
s IF a u některých oborových rad může student mít obě publikace jako 
spoluautor. 

 
- požadavky na habilitační a profesorské řízení se na jednotlivých 

univerzitách různí. Někde se titulů dosáhne snadněji. Prof. Anděl hodlá 
v této věci apelovat na důležitých radách a MŠMT, aby vyvíjeli úsilí na 
sjednocení podmínek pro habilitace a jmenovací řízení a jak nasadit stejnou 
příčku. Na toto téma proběhla diskuse, ve které zazněl názor, že je třeba také 
upozornit na tyto aspekty na univerzitě v Brně a Olomouci, avšak určitá 
volnost a rozdíly v kvalitě je evidentní i v zahraničí, např. v USA. Prof. 
Libiger navrhl jako řešení svolat schůzku s vedením všech fakult a 
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akreditační komise, kde by byly projednávány sporné body – různá kvalita 
habilitačních a jmenovacích řízení profesorem a kriteria studentů PDSB.  

 
- probíhá akreditace oborů Postgraduálního doktorského studia 

v biomedicíně. Prof. Ošťádal k této věci informoval, že budou vyřazováni 
školitelé, kteří nesplňují dané požadavky - jde např. o zahraniční citace, 
které jsou jednou z podmínek. V současné době je pod dobu 14 dnů 
zpřístupněn program pro SCI na internetu.  

- habilitační řízení našich klinických pracovníků, kteří mají především 
klinickou praxi: na výjezdním zasedání v Třešti bude nutné diskutovat, jak 
by asi asistenti mohli být zvýhodněni. Prof. Anděl plánuje schůzku 
s přednosty klinik. Na toto téma proběhla diskuse, které se účastnili – doc. 
Svoboda, prof. Cikrt, doc. Bartoníček, prof. Höschl, prof. Stingl. V diskusi 
zazněla otázka, že se klinická medicína musí dělat v plném rozsahu, je 
rozdíl mezi klinikem a vědcem – nemusí mít všichni PhD.  

 
3. Sdělení proděkanů 
 
Doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc.: 
 

- předložila vědecké radě ke schválení do komise pro státní zkoušky v oboru 
rehabilitace MUDr. Vacka, zastupujícího přednostu, místo dosavadního 
prof. Jandy, který odchází do důchodu. VR vyslovila souhlas. 

 
Prof. MUDr. J. Stingl, CSc.: 

- informoval o přednášce pro studenty doc. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc. 
v rámci profesorského řízení. Přednáška se bude konat dne 25. dubna 2000 
od 8.45 – 10.30 hodin v Polákově posluchárně 3. LF UK na téma „Kožní 
nádory“. Za vědeckou radu se přednášky účastní a hodnotí: prof. MUDr. R. 
Königová, CSc. a prof. MUDr. J. Schindler, DrSc. 

  
- předání zlaté medaile prof. Colwellové z USA se uskuteční na rektorátě 

Univerzity Karlovy dne 3. července 2000. Medaili předá osobně pan rektor. 
Hodina předání bude upřesněna. 

 
- předložil k hlasování udělení vědecké hodnosti kandidáta lékařských věd 

MUDr. Evě Hausnerové, která dne 11. ledna 2000 úspěšně obhájila 
kandidátskou disertační práci na téma „Pokroky v kontrastní 
echokardiografii. Nová echokardiografická látka Optison (FS069)“ 
v komisi pro obhajoby kandidátských disertačních prací v oboru vnitřní 
nemoci. O obhajobě bylo již podrobně informováno na únorovém zasedání 
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VR, ale vzhledem k tomu, že nebyla splněna předpisy požadovaná 2/3 
přítomnost členů VR, bylo hlasování odloženo.  
Proběhlo hlasování. 
Usnesení VR: vědecká rada uděluje vědeckou hodnost kandidáta lékařských 
věd MUDr. Evě Hausnerové.  
Hlasování: 18 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 3 neplatné hlasy. 

 
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.: 
 
- informoval o jednání o výuce v novém curriculu na Zámku v Liblicích ve 

dnech 12. - 13. května 2000. Bude se jednat o III. cyklu – příprava obsahu, 
formy a rozvrhu III. cyklu, zejména v 5. ročníku (interní obory, chirurgické 
obory), zpětná vazba od studentů. Dále je na programu I. cyklus – pravomoci 
vedoucích modulů, pravomoci vedoucích kursů, organizační struktura, příprava 
zkušebních materiálů, struktura a průběh zkoušení a II. cyklus – rekonstrukce 
modulu IIA (teoretické základy klinické medicíny), nově zřizovaný modul, 
metodologie, diskuse o koordinaci v modulu IIC. Na závěr je plánována 
neformální diskuse.  

 
4. Různé 

 
Prof. Stingl informoval, že na příštím zasedání VR dne 4. května 2000 se bude 
konat profesorské řízení doc. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc.  

 
Zapsala: B. Alinčová 

Kontroloval: prof.  Stingl 
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 VITA NOSTRA
SERVIS 

Univerzity Karlovy - 3. lékařské fakulty 
Ruská 87, 100 00  Praha 10 

VR25. 10. 2000 
 

6/2000 
 
 
 
 

ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK  

dne 5. října 2000 na děkanátě 3. LF UK v Praze 10, Ruská 87  
 

Přítomni  
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
MUDr. Marie Alušíková, CSc. 
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. 
prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. 
doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc. 
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc.  
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.  
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. 
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc. 
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. 
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. 

Omluveni 
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. 
MUDr. Karel Filip, CSc. 
prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. 
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 
prim. MUDr. František Koukolík, DrSc. 
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. 
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. 
MUDr. 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 
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1. Zahájení 
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl,  CSc. Uvítal členy vědecké rady 
na prvním zasedání v novém školním roce 2000/2001.  

2. Sdělení děkana 
- Prof. Anděl se ve svém sdělení zaměřil na několik důležitých bodů. Informoval o schváleném 

návrhu profesorského řízení doc. MUDr. P. Arenbergera, DrSc. na vědecké radě Univerzity 
Karlovy dne 3. října 2000; návrh byl jednoznačně schválen. Dále informoval o proběhlém 
výběrovém řízení na místo přednosty dermatovenerologické kliniky 3. LF UK, kam se přihlásil  
pouze jediný uchazeč - doc. MUDr. P. Arenberger, DrSc. Konkursní komise doporučila jeho 
jmenování přednostou. Budou provedeny další administrativní kroky v této věci – odvolání 
stávajícího přednosty a jmenování nového. K další změně dojde na Ústavu patologie, kde byl 
v konkursu vybrán doc. Mandys. Na místa přednostů klinik se hlásí stále méně uchazečů. Na 
místa přednostů dvou ústavů se nikdo nepřihlásil. Podle předpisů by přednosta neměl být starší 
65 let, docenti starší 65 let mohou mít úvazek 0,2 – 0,5.  

- prof. Anděl přivítal zástupce firmy GERANI a.s., pí Beatu Leitnarovou, která slavnostně 
předala Cenu GERANI za vítězné 1. místo na Studentské vědecké konferenci 3. LF UK, která se 
konala v květnu 2000, studentu 6. ročníku Michalu Pešlovi za práci na téma „Morfologie 
ileocekální chlopně“. M. Pešl a další tři studenti  budou delegováni na Celostátní studentskou 
vědeckou  konferenci v Košicích ve dnech 10. – 12. listopadu 2000.   
Na návrh VR bude M. Pešlovi předána kravata 3. LF UK.  

- informoval o III.cyklu výuky nového curricula, za který je sám zodpovědný. Vyučuje se 
systematika. Především se plánuje více praktické výuky mimo areál FNKV. Je zajištěna 
spolupráce s nemocnicemi v Pelhřimově, Českých Budějovicích, Litoměřicích, Říčanech, 
Havlíčkově Brodě, rehabilitačním ústavu v Kladrubech atd., kde v rámci nových výukových 
cílů budou mít studenti kontakt s primáři. Důležité je zapojení studentů na dlouhodobých 
zahraničních univerzitních stážích.  

- sjezd děkanů evropských lékařských fakult –  na nové curriculum se orientuje většina západních 
lékařských fakult. Nové možnosti – úvaha o spojení lékařské fakulty s technikou, což v moderní 
době otevírá nové perspektivy. Prof. Provazník k tomuto poznamenal, že ČVUT uvažuje o 
zřízení Biomedicínské fakulty. 

- pan rektor prof. Wilhelm vyzval fakulty k diskusi na téma Universita – kdo jsme, co chceme, 
kam směřujeme, jakých výsledků dosáhne univerzita v r. 2015, výzkum a výuka během příštího 
desetiletí atd. Diskuse bude otevřena široké akademické obci k různým námětům.  
Na toto téma proběhla diskuse, které se zúčastnili: prof. Rokyta, prof. Anděl, doc. Kalvach, doc. 
Rychterová, doc. Bartoníček, prof. Raška, prof. Libiger, prof. Vonka, prof. Kršiak, prof. 
Provazník, prof. Schindler:  zabývali se problémem  rozlišování výukové pedagogické činnosti a 
vědecko-výzkumné činnosti, možností rozvíjení osobností v obou směrech. Zazněl názor, zda 
by se pracovníci neměli rozlišovat na ty, kteří jsou úspěšní v pedagogické činnosti, a na ty, kteří 
jsou zaměřeni na vědecký výzkum a v něm i úspěšni. Fakulta je hodnocena podle publikační 
činnosti s IF přes 1,0. Cílem lékařské fakulty je vychovat budoucí lékaře, někteří by se podle 
svých schopností věnovali vědě a někteří i obchodně- manažerské činnosti, otázkou je spojení 
s technikou – obor by neměl být technokratický. Pokud se bude klást důraz na vědeckou 
činnost, bude upadat činnost pedagogická.  
Diskuse bez hranic bude otevřena široké akademické obci na internetu a  ve VNS.  

3. Sdělení proděkanů 
Prof. MUDr. J. Stingl, CSc.: 
- plán habilitačních řízení: žádost o zahájení habilitačního řízení podal MUDr. Ivan Málek, 

CSc., zástupce přednosty kliniky kardiologie IKEM v oboru vnitřní nemoci. Předložil veškeré 
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materiály  a habilitační práci na téma: Transplantace srdce, pohled kardiologa. VR určila dva 
hodnotitele habilitační práce a ostatních materiálů, kteří vypracují svá stanoviska do příštího 
zasedání VR.  

- vědecko-výzkumná komise se bude zabývat přípravou na Vědeckou konferenci 3. LF UK, kde 
budou oponovány a hodnoceny výzkumné záměry fakulty a granty,  včetně zapojení studentů 
PDSB. Konference se bude konat v listopadu 2000.  

- předložil návrh prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., na udělení pamětní medaile 3. LF UK prof. 
Allanu Tasmanovi, M.D. Prof. Tasman je významný americký psychiatr a poslední prezident 
Americké psychiatrické asociace. Dne 19. 10. 2000 navštíví prof. Tasman  3. LF UK a přednese 
přednášku na téma „Combined Pharmacologic and Psychotherapeutic Treatment – Improving 
Treatment Outcome“. Při této příležitosti by mu byla předána medaile 3. LF UK. Usnesení VR: 
VR souhlasí s udělení pamětní medaile prof. Tasmanovi (16 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 
0 neplatných hlasů). 

4. Různé 
- prof. Anděl předložil návrh na udělení medailí 3. lékařské fakulty UK těmto pracovníkům: 

MUDr. Alexander Čelko, CSc.: dlouholetý a oblíbený pedagog 3. LF UK, významně 
angažovaný nejen v pregraduální, ale i postgraduální výuce epidemiologie. Založil dlouholetou 
spolupráci s prestižní London School of Hygiene and Tropical Medicine, což pro reprezentaci 
fakulty znamenalo a znamená velký přínos. MUDr. Čelko se významně angažuje ve věcech 
veřejných na fakultě, což dokládá jeho činnost ve funkci předsedy AS fakulty. Medaile se 
uděluje u příležitosti jeho 50. narozenin. 
Doc. MUDr. Milan Kment, CSc.: je po několik desetiletí učitelem 3. LF UK, je učitelem 
vnitřního lékařství a jedním ze zakladatelů klinické endoskopie v areálu Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady. Významně se angažuje i v AS a ve výboru České gastroenterologické 
společnosti. Je šéfredaktorem časopisu Gastroenterologie a výživa. Dlouhá léta působil jako 
předseda Etické komise MZ ČR. Medaile se uděluje za dlouholetou činnost ve prospěch fakulty. 
MUDr. Kateřina Ošancová, CSc.: je dlouholetou pracovnicí Státního zdravotního ústavu a 
významnou českou odbornicí v oblasti výživy. Na 3. LF UK se podílela významným způsobem 
na sestavování curricula bakalářského studia Veřejné zdravotnictví v předmětech zaměřených na 
oblast výživy. Spolupracovala s pracovníky 3. LF UK na řadě vědeckých a výzkumných 
projektů jako konzultant. Medaile se uděluje  u příležitosti významného životního jubilea. 
Usnesení : VR souhlasí s udělením pamětních medailí 3. LF UK MUDr. A. Čelkovi, CSc., doc. 
MUDr. M. Kmentovi, CSc. a MUDr. K. Ošancové, CSc. Hlasování – 16 kladných hlasů, 0 
záporných a 0 neplatných hlasů. 

- SZÚ bude pořádat oslavu k 75. výročí od svého založení. Prof. Anděl navrhuje udělení pamětní 
medaile 3. LF UK. VR jednomyslně souhlasí s návrhem udělení medaile a navrhuje při té 
příležitosti vyřešit některé problémové  stránky vztahů 3. LF UK – SZÚ (např. vztah knihoven). 

- prof. Anděl vyjádřil poděkování prof. Schindlerovi za zprostředkování návštěvy prof. 
Colwellové, profesorky University of Maryland a ředitelky National Science Foundation USA,  
která v červenci 2000 přijela do Prahy, aby převzala na návrh 3. LF UK zlatou medaili 
Univerzity Karlovy. 

- prof. Provazník rozdal všem členů VR nové číslo časopisu Hygiena.  
- doc. Bartoníček  navrhl udělení pamětní medaile 3. LF UK prof. Dr. med. Fridrichu 

Magerlovi, předsedovi Ortopedické kliniky v St. Gallen ve Švýcarsku, který patří mezi 
nejuznávanější světové odborníky v chirurgii páteře. Vypracoval řadu originálních metod na 
krční, hrudní a bederní páteři včetně vývoje některých implantátů. Rozpracoval tak k velké 
dokonalosti stabilní osteosyntézu  nejen zlomenin páteře, ale i degenerativních stavů a nádorů. 
V rámci Společnosti AO/ASIF vypracovat i jednotnou klasifikaci poranění páteře. Jako 

 3



přednosta Ortopedické kliniky v St. Gallen umožnil v letech 1990 až 1995 studijní pobyty doc. 
Bartoníčkovi, doc. Krbcovi, doc. Stehlíkovi a as. MUDr. Klézlovi. V roce 1991 se se svými 
spolupracovníky dr. Jeanneretem a dr. Rufflinem zásadním způsobem podílel na organizaci a 
vědeckém programu AO sympózia, které pořádala ortopedická  klinika 3. LF UK a které bylo 
věnováno osteosyntéze v oblasti páteře. Zúčastnil se i mezinárodního kongresu pořádaného k 
10. výročí založení naší kliniky v roce 1995, kdy přednesl slavnostní přednášku. Prof. Magerl je 
i čestným členem České společnosti pro ortopedii a traumatologii. Velmi významným 
způsobem přispěl k rozvoji spondylochirurgie nejen ve FNKV, ale i v celé České republice.  
Usnesení VR: VR souhlasí s udělením pamětní medaile prof. Dr. med. Fridrichu Magerlovi 
(hlasování: 16 kladných hlasů, 0 záporných, 0 neplatných hlasů). 

- doc. Kalvach informoval o návštěvě odborníků z Bostonu a Harvardu v Praze na chystanou 
Neurologickou konferenci  v červnu 2001. Po pobytu v Praze by odborníci odjeli na kongres do 
Lnářů v jižních Čechách. Kongres bude organizovat doc. Kalvach. S podrobným plánem 
organizace, financováním kongresu a možností ubytování pozvaných hostů v hotelu Carolinum  
seznámí doc. Kalvach VR na příštím zasedání.  

- prof. Rokyta informoval o soutěži „Cena za lékařství“ která je organizovaná společností 
Laboratoires Fournier a francouzským velvyslanectvím v ČR. Má za cíl ocenění nejlepších 
českých studentů činných v oblasti lékařského výzkumu. Každá fakulta může přihlásit 
maximálně dva studenty do celostátní soutěže o Cenu za lékařství 2000.  Soutěže se mohou 
zúčastnit čeští studenti lékařských fakult českých vysokých škol, kteří mohou představit 
nejnovější výsledky svých vědeckých aktivit. Podrobné materiály jsou k dispozici na odd. vědy. 
Koordinátorem pro Cenu za lékařství na 3. LF UK je prof. MUDr. R.Rokyta, DrSc.  

- prof. Rokyta informoval o počtech přijatých studentů v PDSB na jednotlivých lékařských 
fakultách. Na naší fakultu bylo přijato celkem 37 studentů (z toho 25 prezenčních).  Na 
slavnostní zahájení dne 3. října 2000 se dostavili studenti 1. ročníku, ale  nedostavili se jejich 
školitelé, přestože byli pozváni. To je velký nedostatek, který je třeba v příštím školním roce 
napravit. 

- prof. Vonka informoval, že v listopadu 2000 začínají pravidelné kurzy molekulární medicíny 
PDSB – dodá písemně. 

- prof. Raška otevřel otázku Laboratoře genetické exprese. Po krátké diskusi odročil prof. Anděl 
problém LGE na příští zasedání VR. 

 
 
Příští zasedání VR  3. LF UK se bude konat 2. listopadu 2000.  

 
 
 

Zapsala: B. Alinčová,  
kontroloval: prof. Stingl 
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ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK 

DNE 2. LISTOPADU 2000 NA DĚKANÁTĚ 3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87 
 

Přítomni  
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
MUDr. Marie Alušíková, CSc. 
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. 
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. 
MUDr. Karel Filip, CSc. 
prof. MUDr. 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.  
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. Josef Stingl, CSc. 
MUDr. MUDr. Milan Šmíd, CSc. 
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 

Omluveni 
prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. 
MUDr. Jan Libiger, CSc.  
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. 
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. 

Přítomní čestní členové   
prof. MUDr. Radana Königová, CSc. 
prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.

 
Program:  
1. Zahájení  
2. Sdělení děkana  
3. Sdělení proděkanů      
4. Různé  
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1. Zahájení 
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Uvítal členy 
VR a seznámil je s programem zasedání.  

 
2. Sdělení děkana 
- Prof. Anděl se ve svém sdělení zaměřil na několik důležitých bodů. Informoval o 

výzkumných záměrech fakulty – podle všech plánů se budou rozvíjet v příštích 
pěti až deseti letech. Jedno z příštích zasedání VR bude věnováno problematice 
výzkumných záměrů. Zasedání se zúčastní koordinátoři zodpovědní za jednotlivé 
výzkumné záměry  a  plánuje se široká diskuse týkající se celé problematiky 
včetně finančního prostoru.  

- v listopadu 2000 se plánuje Vědecká konference 3. LF UK, která bude 
orientována směrem k výzkumným záměrům, včetně zapojení postgraduálních 
studentů.  

- situace kolem habilitačních a profesorských řízení: fakulta se spolupracujícími 
institucemi chce vytvořit příznivé podmínky pro to, aby pracovníci měli prostor 
k habilitacím a profesorským řízením.  

- pro potřebu výuky máme nyní k dispozici přidružená pracoviště (FNKV, PCP, 
SZÚ). Fakulta hodlá vytvořit síť výukových pracovišť. Výuka dostává nyní jinou 
dimenzi – spolupráce s okresními nemocnicemi (Litoměřice, České Budějovice).  

- naše bakalářské studium fyzioterapie bylo akreditováno.  
- termíny státních zkoušek určuje děkan fakulty - je možné se s nimi seznámit. Kdo 

by měl zájem jako přísedící u zkoušek, je vítán. 
- otevřel otázku úvazků studentů prezenčního postgraduálního studia. MUDr. Filip 

v této věci uvedl, že studenti musí mít podle ČLK započitatelný úvazek 0,5 
k atestaci. Studenti mají však úvazek 0,1. FNKV nemá finanční prostředky 
k zabezpečení větších úvazků postgraduálních studentů. Na toto téma proběhla 
diskuse. Diskuse se zúčastnili: prof. Rokyta, prof. Anděl, doc. Svoboda, prof. 
Ošťádal a prof. Stingl. Prof. Rokyta sdělil, že se navrhuje nová koncepce studia: 
nejdříve uchazeč absolvuje kolečko v délce 1 roku a po této době bude zřejmé, zda 
je vhodným kandidátem pro vědeckou práci a postgraduální studium. Poté by 
následovalo studium v délce 6 let, ve kterém by studenti připravili disertační práci 
a zároveň udělali atestaci. Již nyní je zahájeno jednání s MŠMT (prof. Tůmou). 
Ve studijní době tří let není možné stihnout studium i atestaci. Rektorát letos 
povolil prodloužení postgraduálního studia až o jeden rok, ale i to je málo. 
V diskusi zazněl názor, že úvazek 0,5 je zbytečně velký. Jde především o práci a 
činnost studentů srovnatelnou s úvazkem 0,5. MŠMT není proti tomu, aby tříleté 
studium bylo rozvedeno na 6 let. Prof. Anděl navrhl ustanovit komisi, která do 14 
dnů shrne tento problém do písemné podoby. Stanovisko pak přednese na poradě 
děkanů 21.11. 2000 v Hradci Králové. Byla navržena a schválena komise v tomto  
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složení: prof. Stingl, prof. Rokyta, prof. Ošťádal, doc. Urban, doc. Svoboda, 
MUDr. Alušíková, MUDr. Filip. Komise se sejde 9. listopadu 2000 na děkanátě. 
Závěr: VR se zabývala problematikou doktorského postgraduálního studia v 
oborech teoretických a klinických. Vyjádřila znepokojení nad dosavadní 
neuzavřenou diskusí na toto téma, což vážně ohrožuje výchovu nové intelektuální 
generace. VR ustanovila komisi, která shrne dosavadní problematiku a požádá 
děkana fakulty, aby na shromáždění děkanů fakult zorganizoval jednání s MZ.  
 

3. Sdělení proděkanů 
Prof. MUDr. J. Stingl, CSc. : 
- sdělil termíny zasedání vědecké rady 3. LF UK ve školním roce 2000/2001: 
Termíny zasedání vědecké rady 3. LF UK : 7. prosince 2000 
        4. ledna 2001 
        1. března 200l  
        5. dubna 2001 
        3. května 2001 
        7. června 2001 
Ve VNS budou termíny VR uvedeny a zároveň termíny AS, které se konají 12. 
prosince a 9. ledna.         
- informoval o návrzích projektů pro výběrové řízení Interní grantové agentury UK 

pro rok 2001 z 3. LF UK. Je podáno 16 návrhů projektů, z toho byly tři návrhy 
podány studenty PDSB.   

- do 23. 11. 2000 proběhnou průběžné zprávy o řešení projektů IGA MZ ČR:  
  9. 11. 2000 -  VZ č. 5 , koordinátor prof. Rokyta 
13. 11. 2000 -  VZ č. 4, koordinátor doc. Kalvach 
15. 11. 2000 -  dopoledne - VZ č. 2, koordinátor prof. Horák 
             odpoledne - VZ č. 3 koordinátor prof. Stingl 
16. 11. 2000 -  sekce 6 – varia – koordinátor doc. Šimek 
23. 11. 2000 -  VZ č. 1, koordinátor prof. Anděl  

- habilitační řízení MUDr. Ivana Málka, CSc., zástupce přednosty kliniky 
kardiologie IKEM v oboru vnitřní nemoci. Hodnotitelé habilitační práce a 
ostatních dokladů přednesli svá stanoviska a doporučili zahájení habilitačního 
řízení. VR navrhla a schválila  habilitační komisi v tomto složení : 
předseda: prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., II. interní klinika 1. LF UK Praha 
členové: prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., II. interní klinika 3. LF UK Praha 
  prof. MUDr. Jiří Toman, CSc., I. interní klinika LF MU Brno 
  prof. MUDr. Jan Lukl,. CSc., I. interní klinika LF UP Olomouc 

prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. Interní kardiologická klinika LF MU 
Brno 

Prof. MUDr, Cyril Höschl, DrSc.: 
- informoval o kongresu Asociace evropských psychiatrů ve dnech 28. října – 1. 

listopadu 2000 v Praze, který pořádala Česká psychiatrická společnost. 
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Diskutovaly se zde podobné problémy v rámci nového curicula na lékařských 
fakultách, týkající se některých cyklů a modulů. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší 
vědeckou práci mladých pracovníků do 35 let - na třetím nejlepším místě se 
umístil MUDr. Pavel Mohr z PCP.  

 
Různé 
- prof. Anděl otevřel otázku Laboratoře genové exprese a vyzval prof. Rašku, aby 

sdělil své stanovisko. Prof. Raška mluvil o práci a plnění úkolů LGE a 
podmínkách, které vedení 3. LF UK požaduje pro fakultu. S jednou z podmínek, 
tj. věnovat 30 % času pracovníků LGE pro řešení zcela jiných a s problematikou 
LGE nesouvisejících projektů řešených jinými skupinami na fakultě prof. Raška 
zásadně nesouhlasí. Svůj nesouhlas s touto podmínkou vyjádřil jak na minulé VR, 
tak na VR před prázdninami, kdy byly fakultní podmínky poprvé formulovány. 
Zmíněná podmínka by pouze vedla k roztříštěnosti a nemožnosti řešit vědecké 
projekty, které jsou vlastní LGE. Nicméně prof. Raška sdělil, že má např. 
spolupráci s Interní klinikou a Oftalmologickou klinikou v oblasti charakterizace 
autoprotilátek, tj. v problematice, která zapadá do projektů LGE. Prof. Anděl 
sdělil, že již v této věci došlo k jednání s rektorem Univerzity Karlovy. Rektor po 
vyjádření děkana 1. LF UK doc. MUDr. Š. Svačiny, CSc. souhlasí se začleněním 
LGE na 1. LF UK. Vzhledem k tomu, že se jedná o základní biologický výzkum, 
navázal prof. Raška spolupráci s Interní klinikou a Oftalmologickou klinikou 3. 
LF v další spolupráci a aplikaci výzkumu.   

VR 3. LF UK vzala na vědomí informaci a rozhodnutí prof. Rašky o zapojení 
LGE na 1. LF UK. Toto rozhodnutí, které VR vzala na vědomí, uvítal i prof. 
Raška. Prof. Raška upozornil, že po konzultaci s dr. Potočnou z rektorátu je 
předběžné konání závěrečné oponentury LGE stanoveno na 15. prosince 2000 v 
10 hodin v seminároční místnosti LGE na Albertově. Prof. Raška požádal prof. 
Anděla a prof. Stingla, aby se laskavě této oponentury zúčastnili. 

- prof. Höschl upozornil na rozdílnou úroveň postgraduálního studia lékařských 
fakult a potažmo hodnosti PhD.  

 
Příští zasedání VR 3. LF UK se koná dne 7. prosince 2000.  

 
Zapsala: B. Alinčová, kontroloval: prof. Stingl 
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ZÁPIS 
ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK 
DNE 7. PROSINCE 2000 NA DĚKANÁTĚ 3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87  3. LF UK V PRAZE 10, RUSKÁ 87 

  
Přítomni  Přítomni  
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. doc. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. 
prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. 
MUDr. Karel Filip, CSc. MUDr. Karel Filip, CSc. 
prof. MUDr. Jiří Horák, CSc  prof. MUDr. Jiří Horák, CSc  
prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc. 
doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 
prim. MUDr. Karel Křikava, CSc prof.  prim. MUDr. Karel Křikava, CSc prof.  
prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc. prof. MUDr. Miloš Kršiak, DrSc. 
MUDr. Jan Libiger, CSc.  MUDr. Jan Libiger, CSc.  
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. 
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. 
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 
prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. 

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

Omluveni Omluveni 
MUDr. Marie Alušíková, CSc. MUDr. Marie Alušíková, CSc. 
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc 
prim. MUDr. František Koukolík, DrSc. prim. MUDr. František Koukolík, DrSc. 
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc. doc. MUDr. Vlasta Rychterová, CSc. 
MUDr. Milan Šmíd, CSc MUDr. Milan Šmíd, CSc 

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

 
Program:  
 
Program:  
1. Zahájení  1. Zahájení  
2. Sdělení děkana  2. Sdělení děkana  
3. Sdělení proděkanů      3. Sdělení proděkanů      
4. Různé 4. Různé 
1. Zahájení1. Zahájení 
Zasedání vědecké rady zahájil děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Uvítal členy VR a seznámil 
je s programem zasedání.  
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2. Sdělení děkana 

- Prof. Anděl se ve svém sdělení zaměřil na několik důležitých bodů. Informoval podrobně  o 
organizaci a vytváření sítě mezi 3. LF UK, FNKV a SZÚ. Na toto téma proběhla diskuse. 
V budoucnu by měla proběhnout restrukturalizace interních klinik. Je navrženo zřízení katedry 
interních oborů jako organizační celek, který bude nadřazen učitelům a bude koordinovat výuku 
a výzkum. Dále se uvažuje o zřízení dalších kateder – neurovědních oborů, chirurgických oborů 
a několik dalších integračních celků. Katedry budou mít na starosti praktickou výuku, 15 týdnů 
studenti stráví na praxi mimo fakultu. Život na fakultě se bude rozvíjet v pracovních 
kolektivech, kde probíhá práce na výzkumných záměrech. Ročně by se prováděly závěry a 
inventura výzkumných záměrů. V diskusi zdůraznil MUDr. Filip smlouvu o spolupráci mezi 3. 
LF UK v IKEM, která byla podepsána v dřívější době – smlouva trvá i nadále, model 
spolupráce je nyní kvalitnější než dříve. Prof. Vonka zdůraznil spolupráci – asociaci – jako 
danou nutnost v medicíně Je připraven ke spolupráci ze strany jeho ústavu. 

- informoval o semináři prof. Jeana Azerada, DSc., profesora univerzity Paris VII – Denis 
Diderot, experta Evropské unie a francouzských univerzit pro celoživotní vzdělávání v lékařství, 
který je zodpovědný za harmonizaci těchto aktivit v rámci EU a přidružených zemí. Seminář se 
koná 8. 12. 2000 od 11 do 13 hodin ve velké zasedací síni 224 v 1.patře v budově fakulty. 
Seminář má název „Role univerzit v celoživotním odborném vzdělávání lékařů – francouzský a 
evropský přístup“. Seminář zorganizoval prof. Anděl s prof. Rokytou. 

- předložil návrh na udělení pamětní medaile 3. LF UK doc. MUDr. Dimitriji Slonimovi, který 
patří mezi nejpřednější české virology. Má mimořádně velké zásluhy o vývoj a výrobu virových 
očkovacích látek v býv. Československu. Zavedl a organizoval výrobu a použití očkovací látky 
proti dětské obrně a zajistil vývoj a následnou výrobu očkovací látky proti spalničkám. Kromě 
toho se zasloužil o zásadní vylepšení vakcín proti dalším virovým chorobám včetně vakcín proti 
vzteklině a neštovicím. Doc. Slonim vyučoval na 3. LF UK jako externista virologii v 60., 70. a 
80. letech, pak odešel do důchodu. Letos se dožívá 75 let a pamětní medaile bude vhodným 
projevem uznání jeho vynikající práce pro 3. LF UK a pro českou vědu a zdravotnictví. VR 
jednomyslně souhlasí s udělením medaile. 

- informoval o předání pamětní medaile fakulty Státnímu zdravotnímu ústavu k 75. výročí jeho 
založení. Tato akce byla hodnocena jako velmi vhodná.  

- prof. Anděl poděkoval všem členům VR za účast a za práci v roce 2000 a popřál pěkné prožití 
vánočních svátků. Zasedání VR bude pokračovat nadále v příštím roce 4. ledna 2001. Dále 
sdělil, že by uvítal účast členů VR na státních zkouškách fakulty. 

3. Sdělení proděkanů 
Prof. MUDr. J. Stingl, CSc.: 

- o zahájení habilitačního řízení požádala MUDr. Markéta Dušková, CSc., odb. asistentka 
Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK, v oboru plastická chirurgie. Předložila veškeré doklady a 
habilitační práci na téma „Význam pozdní rekonstrukce prsu pro následnou prognózu karcinomu 
mléčné žlázy“. VR určila tři hodnotitele habilitační práce, kteří na příštím zasedání předloží svá 
stanoviska. 

- habilitační řízení MUDr. Ivana Málka, CSc., zástupce přednosty kliniky kardiologie IKEM 
v oboru vnitřní nemoci: na minulém zasedání VR byla stanovena habilitační komise. Došlo však 
ke změně : navržený člen komise, prof. MUDr. Černý, DrSc. není pracovníkem VŠ (Centrum  
kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN v Brně), což neodpovídá zákonu. Místo něho je 
navržen prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. z Interní kardiologické kliniky, LF MU Brno. VR 
souhlasí s návrhem. 
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- o zahájení habilitačního řízení požádal MUDr. Ivan Kraus, CSc., odb. asistent Gynekologicko-
por. kliniky 3. LF UK. Předložil veškeré materiály a habilitační práci na téma “Použití 
antifibrinolytik v gynekologii a porodnictví”. VR po prostudování materiálů souhlasí se 
zahájením hned po vyjití prací v časopisech v IF, kde jsou v současné době v recenzním řízení. 

- podal zprávu z průběhu České a slovenské studentské vědecké konference, která se konala ve 
dnech 8. – 10. listopadu 2000 v Košicích. Na programu bylo 40 prací rozdělených do sekcí 
teoretické, klinické a postgraduální. Účastnili se řešitelé ze 7 českých a 3 slovenských 
lékařských fakult. 3. LF UK byla zastoupena čtyřmi pracemi. Úspěchem pro naši fakultu bylo 
umístění práce “Screeningové metody kolorektálního karcinomu” – autoři Jan Foltin, Lenka 
Gutvirthová, Petr Holý, Jiří Roškot, školitel – doc. MUDr. Milan Kment, CSc. – na 2. místě 
v klinické sekci. Příští ročník konference se bude konat v Hradci Králové. Pokud by se našli 
zájemci o organizaci z řad studentů, mohla by tato akce v roce 2002 proběhnout na naší fakultě. 

- dne 14. listopadu 2000 fakulta obdržela dopis prof. MUDr. B. Ošťádala, DrSc. za Koordinační 
radu PDSB ve věci akreditace doktorských studijních programů. Podklady pro akreditaci 
připravili předsedové oborových rad PDSB podle požadavků Akreditační komise vlády (prof. 
Stránský). Na poslední schůzi oborových rad s prorektorkou UK doc. Svobodovou dne 7. 11. 
2000 bylo dohodnuto, že akreditace budou probíhat podle § 47 odst. 6 zákona č. 111/98 o 
vysokých školách a č. 22, odst. 3 c) Statutu UK, které stanovují, že studijní program může být 
uskutečňován společně více fakultami. K tomu účelu se vytvářejí společné oborové rady. Více 
fakult si tak bude nově akreditovat nebo reakreditovat společné studijní programy. Studenti 
PDSB budou samozřejmě patřit jednotlivým fakultám. 3. LF UK obdržela tabulku se seznamem 
oborových rad PDSB. Vedení fakulty křížkem vyznačí obor, o jehož akreditaci má zájem. 
Návrhy vedení fakulty projedná a schválí akademický senát a vědecká rada fakulty. Kompletní 
materiál bude poté postoupen rektorátu UK. Prof. Stingl informoval VR, ke kterým oborovým 
radám se 3. LF UK hlásí: 

- molekulární a buněčná biologie, genetika 
a virologie 

- biologie a patobiologie buňky 
- vývojová biologie 
- biochemie a patobiochemie 
- fyziologie a patofyziologie člověka 
- imunologie 

- mikrobiologie 
- neurovědy 
- farmakologie a toxikologie 
- biofyzika 
- antropologie 
- experimentální chirurgie 
- teoretické základy preventivní medicíny 

Na uvedené téma proběhla diskuse. Diskutovalo se zejména o délce studia – 3 roky je málo, 
studium je možné prodloužit až o 1 rok. Za studium zodpovídá školitel – i za spolupráci na 
grantech a výzkumných záměrech.  
Hlasování: VR jednomyslně souhlasí s akreditací uvedených oborů PDSB. na 3. LF UK.  
Návrh bude dále postoupen k projednání v Akademickém senátu 3. LF UK dne 12. 12. 2000. 

- informoval o výzkumných záměrech fakulty. Jsme v období, kdy se mohou překrývat výzkumné 
záměry a granty. Do 31. ledna 2001 musí být provedeno hodnocení výzkumných záměrů na 
základě opatření rektora Univerzity Karlovy č. 16. Projednávání průběžných zpráv výzkumných 
záměrů bude hlavním bodem programu vědecké rady 4. 1. 2001. Oponentní řízení závěrečných 
projektů FRVŠ se bude konat 21. 2. 2001. Je sestavena hodnotící komise. Průběžné zprávy 
projektů GAUK budou odevzdány do 15. 12. 2001. 

- přednesl žádost děkana Přírodovědecké fakulty UK prof. Ing. K. Štulíka o podporu návrhu na 
udělení hodnosti doktor honoris causa Univerzity Karlovy prof. T. R. Cechovi z Univerzity 
v Boulderu, Colorado, USA. Prof. Cech získal Nobelovu cenu za chemii v r. 1989 a je nositelem 
velkého počtu ocenění. Patří mezi nejpřednější světové vědce současnosti a jeho dílo má zasadní 
význam pro přírodní vědy a lékařství. Jeho předkové pocházejí z Čech. Prof. Cech pokračuje se 



svými spolupracovníky ve studiu mechanismu RNA katalysy a struktury aktivního místa 
ribozomu. Část této skupiny vědeckých pracovníků se také orientuje na studium struktury a 
replikace telomerů, koncových částí chromozomů. Enzym odpovědný na elongaci telomeru, 
elomerasa, je předmětem intenzivního studia na různých pracovištích, protože by mohl být 
užitečný pro terapii a diagnostiku nádorů. Udělení čestného doktorátu UK bude důstojným 
oceněním jeho celoživotních zásluh o chemii a biochemii. VR 3. LF UK souhlasí a podporuje 
návrh PřF na udělení hodnosti doktor honoris causa Univerzity Karlovy prof. T. R. Cechovi. 

4.  Různé 
- prof. Stingl přednesl žádosti, týkající se státních závěrečných zkoušek na 3. LF UK: 

prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. podal návrh na jmenování dvou nových externích členů komise 
pro interní část závěrečné zkoušky na I. interní klinice 3. LF UK : 
-  doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc. (přednosta interní kliniky FN Motol) 
- prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc. (interní klinika FN Motol) 
doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc., přednosta chirurgické kliniky 3. LF UK, podal návrh na 
jmenování člena komise pro státní závěrečné a rigorozní zkoušky z chirurgie : 
- MUDr. Rodomil Kostka, CSc. 
doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., přednosta Neurologické kliniky, a prof. MUDr. Cyril 
Höschl, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky 3. LF UK, podali návrh na jmenování 
zkoušejících neuropsychiatrické části státní závěrečné zkoušky : 
- prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK 
- doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., přednosta Neurologické kliniky 2. LF UK 
- prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK  
-    doc. MUDr. Otakar Keller, CSc., Neurologická klinika IPVZ, FTN Praha 4 
- doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc., Neurologická klinika 3. LF UK 
- doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK 
- prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky LF UK H. Králové 
- prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., Psychiatrická klinika LF MU Brno 
- prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., přednosta Psychiatrické klinika 3. LF UK 
- prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc., Psychiatrická klinika LF UK Hradec Králové 
- prim. MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc., Klinika dětské psychiatrie 2. LF UK 
doc. MUDr. Jan Lebl, CSc., přednosta Kliniky dětí a dorostu 3. LF UK podal návrh na nové 
členy komise pro dílčí státní rigorózní zkoušku v oboru pediatrie: 
- MUDr. David Marx, odb. as. Kliniky dětí a dorostu 3. LF UK 
- MUDr. Felix Votava, odb. as. Kliniky dětí a dorostu 3. LF UK 
- doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc., 2. dětská klinika 2. LF UK 
- doc. MUDr. Anna Šedivá, CSc., Ústav imunologie 2. LF UK; 
VR jednomyslně schválila tyto uvedené nové členy pro Státní závěrečné zkoušky. 
 

Příští zasedání VR 3. LF UK se koná dne 4. ledna 2001.  
Zapsala: B. Alinčová, kontroloval: prof. Stingl 
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