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Zápis ze 6. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 5.4.2018 

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

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

 

1. Tajemnice fakulty informovala o přípravě rozpočtu fakulty na rok 2018. Zítra bude AS UK 

projednávat rozpočet UK. Bude-li schválen, na něj pak bude navazovat příprava rozpočtů 

fakult. Tajemnice připraví děkanovi nejprve do 14 dnů plán výdajů a následně i plán příjmů 

tak, aby návrh rozpočtu fakulty mohl být po projednání kolegiem děkana (nejpozději 26.4.) 

předložen AS 3.LF na počátku května. 

2. Děkan informoval o pokračujících jednáních Asociace děkanů LF ČR s ministrem zdravotnictví 

o navýšení financování LF v ČR. 

3. Kolegium doporučilo proděkanu Andělovi doplnit Komisi pro etiku akademické práce o 1-2 

ženy ke genderovému vyvážení. 

4. Proděkanka Šlamberová informovala o stipendiích doktorandů pro rok 2018. Do příštího 

jednání kolegia připraví písemný rozklad pravidel s návrhem stipendií. 

5. Proděkanka Šlamberová informovala o jednání Komise pro doktorské studium. 

6. Děkan informoval o vývoji návrhu DSP Kardiovaskulární vědy. 

7. Proděkan Marx informoval o termínech jednání Komise pro výuku: 10.4., 16.4., 2.5. 

8. Kolegium diskutovalo možnosti umístění archivu a případné pokračování akce „kulový blesk“.  

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

10. Kolegium podpořilo přihlášku PRIMUS dr. Čermákové. 

11. Proděkan Džupa informoval o plánu habilitačních a jmenovacích řízení a o žádostech o 

akreditace pro konání HŘ a JŘ v oborech gynekologie a porodnictví, ORL, kardiologie 

12. Žádost "Spolku Running With Those That Can´t" o umístění sídla na 3. LF UK byla rektorem 

schválena. 

13. Byla diskutována možnost vydání směrnice o nakládání s biologickým materiálem. Kolegium 

doporučilo tuto směrnici zaměřit na omezení komerčního použití takového materiálu 

subjekty mimo 3.LF UK. Návrh dopracuje proděkan Duška s právníky. 

14. Byla vypsána VŘ na přednosty Ústavu patologie a Onkologicko-radioterapeutické kliniky. 

15. Za nejlepší monografie roku 2016 byly vybrány a na UK budou za 3. LF UK nominovány: 

 ČECH, Oldřich; DOUŠA, Pavel; KRBEC, Martin; et al. Traumatologie pohybového 

aparátu, pánve, páteře a paklouby. 1. vyd. Praha: Galén, 2016. 611 s. ISBN 978-80-

7492-266-4. 

 MOŤOVSKÁ, Zuzana; et al. Novinky v akutní kardiologii. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 

2016. 384 s. Edice: Aeskulap. ISBN 978-80-204-3903-1.   

 

 

Prof. Šlamberová 

1. Proděkanka informovala o schůzce k celostátní SVK (12.4.2018).  

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval o výsledcích jednání vzdělávací rady na Ministerstvu zdravotnictví ČR. 

2. Členové kolegia děkana se shodli na podobně realizace kurzů, které bude fakulta pořádat pro 

konsorcium jihočeských nemocnic. 
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Dr. Marx 

1. Proděkan seznámil členy kolegia děkana s výsledkem rozhodnutí UK ve věci odvolání 

studenta B. Rahmana proti ukončení studia. 

2. Proděkan seznámil členy kolegia děkana s návrhem podmínek pro přijímací řízení na 3. LF UK 

pro akademický rok 2019/2020. KD s návrhem souhlasí a děkan pověřuje proděkana 

zajištěním dalších administrativních kroků. 

Doc. Polák 

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

Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka informovala o stavu příprav webových stránek pro Alumni 3. LF UK. 

D. Lauer 

1. D. Lauer předložil žádost TRIMED o možnost krátké prezentace jednotlivých spolků na 

jednání kolegia děkana. Bude stanoven termín. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 


