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Zápis z 12. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 14.6.2018 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, doc. Polák, prof. Anděl, JUDr. Mužíková, doc. Dlouhý,  
dr. Marx, D. Lauer 
 

Omluveni: doc. Arenbergerová, doc. Duška, prof. Šlamberová, dr. Vácha 

 

1. Byl schválen zápis ze 7.6. 

2. Byl schválen program setkání s přednosty a přednostkami klinik a ústavů 14.6.  

3. Děkan informoval o některých logistických problémech v souvislosti s plánem na nákup 

nových pitevních stolů pro anatomii. Nedostatky děkan osobně projednal dnes ráno 

s přednostou Ústavu anatomie. 

4. Proděkan Marx informoval o přijímacích zkouškách. 

5. Kolegium jednomyslně podpořilo návrh děkana na selektivní zvýšení mezd publikujícím 

asistentům na teoretických ústavech fakulty. 

6. Kolegium zahájilo diskuzi o strategii fakulty při přijímání studentů v roce 2019 včetně 

možnosti rozšíření externí spolupráce a včetně případného navýšení počtu studentů 

v českém kurikulu. 

7. Kolegium diskutovalo o budoucí strategii fakulty ve vztahu k tzv. „nultému“ ročníku studia. 

Děkan navrhl, aby při přijímacím řízení v budoucnu byl zohledňován hluboký zájem o studium 

lékařství vyjádřený ročním působením v pozici sanitáře (nebo v jiné srovnatelné pozici) v 

lůžkovém zdravotnickém zařízení (obdobně jako jsou např. zohledňovány vynikající úspěchy 

uchazečů o studium ve sportu, apod.). Proděkan Marx návrh rozpracuje tak, aby ho bylo 

možno realizovat v nejbližším možném termínu. Jako konkrétní možnost bylo diskutováno 

přijetí bez příjímacího řízení těch uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky 

v předešlém roce, nebyli přijati pro nedostatek míst a následně rok pracovali jako sanitáři 

v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Samozřejmostí by bylo získání doporučujícího dopisu 

z daného zařízení. 

8. Děkan předložil návrh přednosty II. interní kliniky prof. Krška na přejmenování kliniky. Návrh 

členové kolegia děkana spíše nedoporučili.  Děkan záležitost projedná s prof. Krškem.  

 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o připravovaných habilitačních řízení a řízení 

jmenování profesorem do konce roku. 

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o průběhu příprav akreditací. 

Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných zahraničních služebních cest – KD s předloženým 

návrhem souhlasí, 1 služební cesta (II. interní klinika) byla zamítnuta. 

 

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánovaném jednání s náměstkem Ministerstva 

zdravotnictví ČR prof. Prymulou. 

2. Proděkan informoval členy kolega děkana o vypsání nových výzev OP VVV. Každá žádost 

(projekt) bude posuzována přísně nejen věcně, ale také po technické stránce (možnost 
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umístění přístrojů atd. do budov bez nutnosti stavebních úprav apod.). O nových výzvách 

budou informováni přednostky a přednostové klinik a ústavů. 

Dr. Marx 

1. Proděkan předložil žádost studentky 2. ročníku oboru Fyzioterapie o přidělení sportovního 

stipendia. KD souhlasí s přidělením stipendia ve výši 5.000,- Kč. 

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o dodatku ke smlouvě se Záchrannou službou 

hlavního města Prahy, kterým nás ZSHMP informuje o zpoplatnění praxí našich studentů. KD 

se změnou stávající smlouvy nesouhlasí a děkan pověřil dr. Marxe jednáním s ředitelem 

ZSHMS. 

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 


