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Zápis z 5. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 22.3.2018 

Přítomni: Prof. Widimský, Doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, prof. Anděl, dr. Vácha,  

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

Omluveni: doc. Polák, D. Lauer 

 

1. Děkan informoval o dokončení návštěv všech ústavů a klinik – poslední dvě pracoviště 

navštívil 22.3. ráno. Členové kolegia se shodli na termínu mimořádného jednání, kde budou 

poznatky z návštěv projednány – 3.4. 13:00 – 16:00. 

2. Prof. Anděl navrhl složení Komise pro etiku akademické práce (prof. B. Ošťádal, prof. P. 

Havránek, doc. M. Arenbergerová, prof. M. Anděl, dr. M. Vácha). Kolegium vyslovilo souhlas 

s navrženými členy, avšak doporučilo doplnit komisi ještě o 1-2 akademické pracovnice. 

3. Mgr. Vácha navrhl složení Etické komise pro posuzování výzkumných projektů (doc. M. 

Kment, doc. A Yamomotová, dr. Vácha, doc. P. Kraml, doc. L. Mertl, JUDr. Šustek). Kolegium 

vyslovilo souhlas s navrženými členy.  

4. Kolegium schválilo konečné věcné znění Principů odměňování pracovníků fakulty. Tajemnice 

fakulty navrhuje text doladit z právního pohledu. Své úpravy předloží děkanovi ke schválení 

do týdne. 

5. Děkan informoval o průběhu projednávání návrhu DSP Kardiovaskulární vědy na dalších 

fakultách UK. 

6. První jednání Komise pro výuku se uskuteční 16.4., další termíny dojedná proděkan Marx 

s děkanem. 

7. Proděkan Dlouhý předložil ekonomický plán pro bakalářský SP Nutriční terapeut vč. plánu na 

ekonomiku provozu experimentální kuchyně. Kolegium souhlasí s tím, že limity na provozní 

náklady budou stanoveny jako nepřekročitelné takto: první rok provozu max. 500 tisíc Kč, 

následující roky po dobu udržitelnosti projektu max. 300 tisíc Kč. 

8. Členové kolegia podpořili návrh prozkoumat možnost umístění simulačního centra do prostor 

současného archivu a přemístění archivu do prostor v pavilonu X. 

9. Proděkanka Arenbergerová informovala o stavu projektu „nábyteček“. 

10. Děkan informoval o žádosti studentského spolku TRIMED o poskytnutí záštity veletrhu práce 

3. LF UK -  TRIMED JOB 2018 (21.11.2018, 10:00 – 18:00 hod.). Děkan záštitu udělil. 

Organizátoři požádali o poskytnutí prostor pro zajištění organizace veletrhu. Děkan a členové 

kolegia děkana souhlasí (specifikace je uvedena v žádosti spolku).  

11. Děkan předložil žádost spolku TRIMED o omluvení studentů  4. – 6. ročníků  z výuky v době 

konání veletrhu práce 3. LF UK – TRIMED JOB 2018. Děkan a členové kolega děkana souhlasí s 

omluvením z výuky studentů 6. ročníků. 

12. Děkan předložil seznam služebních cest (za nepřítomného proděkana Poláka) – předložený 

návrh byl schválen. 

 

Doc. Duška 

1. Proděkan informoval o žádosti dr. Pavly Čermákové (Oddělení lékařské psychologie) o 

PRIMUS. Členové kolegia děkana počkají s rozhodnutím na stanovisko prof. Hőschla a prof. R. 

Rokyty. 
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Prof. Džupa 

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

2. Proděkan informoval o přípravách akreditací oborů Gynekologie a porodnictví a Kardiologie. 

Prof. Šlamberová 

1. Promoce Ph.D. studia - 31.5.2018 od 12:00 hod.  

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval o průběhu a výsledcích zasedání KOR specializačního vzdělávání, které 

proběhlo v Hradci Králové. 

Dr. Marx 

1. Proděkan informoval o přípravě smlouvy o spolupráci s nemocnicí v Havlíčkově Brodě. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


