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Zápis ze 3. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 1.3.2018 

Přítomni: Doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl, dr. Vácha, doc. 

Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková, D. Lauer 

Omluveni: 

Hosté: 

1. Děkan přivítal přítomné a hosta dnešního jednání – ředitele FNKV doc. R. Grilla 

2. Děkan i ředitel potvrdili zájem obou institucí maximálně spolupracovat ve všech oblastech 

společného zájmu 

3. Ředitel FNKV potvrdil ochotu nemocnice poskytnout fakultě právo stavby pro pavilon 

teoretických (morfologických) oborů na pozemku nemocnice. Vytipováním vhodného 

pozemku nemocnice pověřila ing. Sibaie a fakulta proděkana prof. Anděla. Další kroky budou 

zahájeny, jakmile bude pozemek konkretizován. 

4. Děkan a ředitel informovali o probíhajících či plánovaných výběrových řízeních na místa 

přednostů Stomatologické kliniky a Radioterapeutické a onkologické kliniky. 

5. Podrobně byla projednána otázka umístění plánovaného simulačního centra 3.LF UK 

v pronajatých prostorách pavilonu X, které byly dosud využívané Urologickou klinikou. 

Ředitel FNKV, který je současně přednostou Urologické kliniky potvrdil připravenost tyto 

prostory uvolnit tak, aby v nich mohlo fakultní simulační centrum (společné pro více oborů) 

vzniknout. Technickou realizaci zajistí doc. Grill, prof. Džupa, dr. Marx, JUDr. Mužíková. 

6. Děkan informoval o proběhlých návštěvách na fakultních pracovištích. Po dokončení všech 

návštěv bude jedno jednání kolegia věnováno převážně získaným poznatkům. 

7. Děkan informoval o setkání s ředitelem IPVZ 

8. Kolegium děkana projednalo a schválilo obsazení všech fakultních komisí kromě Etické 

komise, která bude projednána příště. Jména předsedů komisí:  

Inventarizační: Koudelková 

Pro náhradu škod: Mužíková 

Likvidační: Holan 

Pro výuku: Marx 

Pro evaluaci výuky: Marx 

Pro ceny děkana: Marx 

Zahraniční: Polák 

Pro doktorské studium: Šlamberová 

Pro ochranu pokusných zvířat: Vaculín 

 

9. Kolegium děkana projednalo vývoj zájmu o bakalářské studijní programy na fakultě. V letech 

2007-2018 je setrvale vysoký zájem o studium fyzioterapie (až 509 přihlášek), trvale roste 

zájem o studium dentální hygieny (až 399 přihlášek), naopak malý je zájem o obor veřejné 

zdravotnictví (pokles z původních 212 přihlášek na současných 41 v komb.formě a kolísání 

mezi 29-53 v prezenční formě). V oboru všeobecná sestra počet přihlášek v prezenční formě 

mírně narůstá (nyní 259), v kombinované formě výrazně klesá (ze 318 na 129). Děkan navrhl 

do příštího kolegia zvážit redukci bakalářských programů – k zastavení přicházejí v úvahu tři 

programy: všeobecná sestra kombinované studium, veřejné zdravotnictví prezenční studium 

a veřejné zdravotnictví kombinované. Kromě uvedených trendů v počtech přihlášek hlavními 

důvody je nedostatek výukových prostor a v některých oborech i hrozící nedostatek 

pracovníků (pedagogů) ve světle budoucích zvýšených nároků, plynoucích ze tří skutečností: 

(a) plánované zahájení bakalářského SP nutriční terapeut, (b) plánovaného zahájení druhé 
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paralelky fyzioterapie s dislokací do Karlových Varů, (c) společenské potřeby zvýšení počtu 

absolventů v magisterském SP všeobecné lékařství. 

10. Proděkan Marx informoval o přípravných kurzech před přijímacím řízením CZ i ENG 

11. Proděkanka Arenbergerová informovala o stavu příprav setkání absolventů 3.LF 

12. Proděkan Dlouhý uvedl přehled o všech probíhajících či plánovaných projektech OP VVV. 

Přehled doplnila tajemnice fakulty. Děkan poukázal na skutečnost, že v krátké době bude 

realizováno 7 různých projektů, které budou vyžadovat až 20 výběrových řízení. Tyto projekty 

naplánovalo ještě předešlé vedení fakulty a nyní kladou extrémní nároky na administrativu 

děkanátu. Děkan v součinnosti s tajemnicí podnikají kroky k posílení příslušného oddělení 

děkanátu dalšími pracovníky na dobu určitou kvůli zajištění této agendy. 

13. Děkan doporučil zvážit odklad 2.fáze tzv. „kulového blesku“ v souvislosti s nahromaděním 

projektů OP VVV v tomto roce. Proděkan Polák vyjádřil nesouhlas. Společně s proděkanem 

Andělem se objednají na schůzku k děkanovi, kde tuto otázku ještě podrobně prodiskutují. 

 

Doc. Duška 

1. Proděkan informoval o zavádění nové metodiky UK pro hodnocení vědy Metodika 17+ a 

jednáních na rektorátě. Proděkan připraví metodiku pro 3. LF UK. 

Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných zahraničních služebních cest – KD souhlasí. 

Prof. Šlamberová 

1. Termín SVK – 22.5.2018, součástí SVK je udělení Ceny děkana. 

2. Termín celostátní SVK – 17.– 18.10.2018 . 

 Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval o přípravě metodického pokynu pro vkládání habilitačních prací do 

repozitáře. 

2. Proděkan informoval o plánovaných habilitačních řízeních a řízeních jmenování profesorem. 

Dr. Vácha 

1. Zasedání AS 3. LF UK – 13.3.2018. 

JUDr. Mužíková 

1. Tajemnice předložila návrh na zastavení exekučního vymáhání nákladů po protistraně po 

vyhraném soudním sporu (3. LF UK soudní spor vyhrála). Důvod: 3. LF UK by byla povinna 

soudu doložit movitost protistrany, což se nejspíše nepodaří a vyvolá to naopak vícenáklady. 

Děkan a kolegium děkana souhlasí s předloženým návrhem.  

 

Zapsala: K. Mitasová 

Za správnost: prof. Widimský 

 


