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Zápis ze 14. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 19.7.2018 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl, doc. Arenbergerová, 

doc. Dlouhý, Dr. Marx, JUDr. Mužíková 

Omluveni: prof. Džupa, dr. Vácha, D. Lauer 

 

1. Byl schválen zápis ze 28.6. 

2. Kolegium projednalo využití příspěvku 17,1 mil. Kč od MŠMT v roce 2018. 

3. Proděkan Marx informoval o přijímacích zkouškách 

4. Děkan informoval o průběhu promocí 17.7. 

5. Děkan informoval o stanovisku asociace děkanů ke specializačnímu vzdělávání lékařů 

6. Proděkanka Arenbergerová informovala o jednání s arch. Kordovskou o vestibulu fakulty 

7. Děkan informoval o výpovědi MUDr. Sterna z prací na projektu Simulačního centra. Společně 

s proděkany Duškou a Marxem představili možné personální řešení této situace. 

  

Doc. Duška 

1. Proděkan seznámil kolegium s granty podanými na AZV. Konstatoval, že se zvyšujícím se 
podílem FNKV na čerpaných prostředcích je nyní podíl 3. LF UK na celkové požadované částce 
pouze 32%, což může mít negativní rozpočtové dopady. Kolegium se shodlo, že je třeba 
vyvolat jednání s FNKV ve formátu prof. Widimský - doc. Grill - prof. Arenberger – doc. Duška 
a zapracovat na korektním nastavení vztahů včetně striktního požadavku na duální dedikace 
publikací klinického výzkumu u pracovního FNKV a 3. LF.  

2. Proděkan seznámil členy kolegia děkana s výsledky soutěže PRIMUS. 

3. Proděkan rámcově seznámil členy kolegia děkana se strategií vnitřního hodnocení vědy na 

UK. Proděkani diskutovali o vnitřním hodnocení 3. LF UK a rozhodli, že fakulta nebude 

praktikovat duální hodnocení vědy. Podrobněji se tomuto tématu bude kolegium děkana 

věnovat na některém z příštích zasedání 

Prof. Šlamberová 

1. KD schválilo směrnici děkana, kterou se stanoví Pravidla pro vytvoření a dodržování 

Individuálního studijního plánu v rámci doktorského studia a povinnosti, které musí splnit 

student 1. ročníku doktorského studia pro postup do 2. ročníku studia. S touto směrnicí 

budou seznámeni školitelé na schůzce s děkanem v průběhu září. 

Doc. Polák 

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

návrhem souhlasí. 

2. Proděkan informoval o možnosti navázat spolupráci s Univerzitami z Egypta (AIN SHAMS 

UNIVERSITY, UNIVERSITY OF SADAT CITY, MINIA UNIVERSITY, MANSOURA UNIVERSITY). 

Informace bude rozeslána přednostkám a přednostům klinik a ústavů k vyjádření zájmu. 

3. Proděkan informoval o návštěvě prezidenta Indické republiky, v jejímž rámci se uskuteční 

jednání UK o možnosti navázat nebo prohloubit stávající spolupráci s indickými univerzitami. 

Informace bude rozeslána přednostkám a přednostům klinik a ústavů k vyjádření zájmu. 
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Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka informovala o stavu jednotlivých projektů. 

 

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval o sdělení z ÚZIS o nutnosti hlásit informace o absolventech 

specializačního vzdělávání do Národního registru zdravotnických pracovníků. Děkan pověřil 

doc. Dlouhého jednáním s IPVZ (IPVZ může bezplatně vkládání dat do registru pro 3. LF UK 

zajistit). 

2. Proděkan informoval 3 nových výzvách podpory výzkumu. 

3. Proděkan informoval o povinnosti aktualizovat strategický plán rozvoje fakulty, a to 

v souvislosti s plánem investic pro rok 2019. Děkan pověřil proděkana koordinací. 

 

Dr. Marx 

1. Proděkan předložil KD žádost o příspěvek na cestu zástupce IFMSA na zasedání organizace do 

zahraničí. KD doporučilo nejprve projednat možnosti příspěvku s proděkanem pro zahraniční 

vztahy a akademickou mobilitu. 

2. Proděkan informoval o počtu studijních kruhů v 1. a 2. ročníku – snížení o 1 přeběhne u AJ 

kurikula. 

JUDr. Mužíková 

1. Tajemnice informovala o možnostech řešení vjezdu/parkování před fakultou (finanční 

náročnosti a technických parametrech). Další upřesněné informace budou projednány na 

některém z dalších zasedání KD. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


