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Zápis ze 16. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 30.8.2018 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, doc. Polák, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, 

prof. Anděl, dr. Vácha, Dr. Marx,  

Omluveni: doc. Duška, prof. Šlamberová, D. Lauer 

1. Byl schválen zápisu z 2.8. 

2. Děkan informoval o využití příspěvku 17,1 mil. Kč od MŠMT v roce 2018. Jsou připravena 

výběrová řízení na 28 míst nových odborných asistentů (přepočteno na úvazky 12,85 úv.). 

Děkan navrhl zvýšení mezd 125 pedagogům v teoretických oborech od 1.9. 

3. Děkan informoval vývoji spolupráce s Thomayerovou nemocnicí. AS 3. LF bude v říjnu 

projednávat návrh na vznik 4 nových společných pracovišť. Pro porovnání: 1. LF má t. č. 22 

klinik v jiných pražských nemocnicích, mimo základní areál (7 ÚVN, 6 TN, 5 Bulovka, 4 Motol), 

3.L 

4. F t.č. jen 7 klinik mimo vinohradský areál (2 ÚVN, 2 Bulovka, 1 TN, 1 NUDZ, 1x ÚPMD). 

5. Děkan informoval o požadavku primátora Karlových Varů na pokračování spolupráce mezi 

fakultou a městem při přípravě studia fyzioterapie v KV. Proděkan Marx navrhl, aby pro 

akademický rok 2019-20 bylo vypsáno přijímací řízení do oboru fyzioterapie jen pro výuku 

v Praze, nikoli v Karlových Varech. Děkan návrh podpořil s tím, že je velmi vysoká 

pravděpodobnost opakování letošního scénáře. Navrhl však, aby fakulta zvážila možnost 

v budoucnu (nejdříve v akademickém roce 2020-21) přesunout výuku fyzioterapie z Prahy do 

Karlových Varů úplně. Kolegium podpořilo budoucí diskuzi o této variantě – samozřejmě 

především s pracovníky příslušných oborů. 

6. Proděkanka Arenbergerová informovala o stavu příprav setkání absolventů 5. října 

7. Proděkanka Arenbergerová a tajemnice informovaly o projektu „nábyteček“. 

8. Na cenu J. Jirsy pro nejlepší učebnice roku 2017 byla navržena kniha Ultrazvuk prvního 

trimestru, doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. a kolektiv. 

9. Tajemnice informovala o cenovém odhadu na vybudování klimatizace budovy Ruská 87 – 

předběžně odhadovaná cena je nejméně 30 mil. Kč. Děkan se spojí s J. M. rektorem ohledně 

financování. 

10. Proděkan Dlouhý informoval o vývoji příprav IP UK. Pro hodnocení byla určena komise: 

Dlouhý (předseda), Džupa, Marx, Polák, Chlapec, Mužíková. 

11. Proděkan Marx a tajemnice informovali o stavu příprav simulačního centra. Proděkan Marx 

podal z projektu výpověď a doporučil místo sebe MUDr. R. Sýkoru. Děkan požádal proděkana, 

aby výpověď odložil nejméně do konce září. Proděkan souhlasil. Během září společně najdou 

řešení. 

12. Tajemnice informovala o hospodaření fakulty v roce 2018 a pozitivním výhledu do konce 

roku. 

13. Byl potvrzen termín setkání s přednosty a přednostkami klinik a ústavů 18. 9. 2018 ve 14:00. 

14. Kolegium schválilo příspěvek studentskému spolku „Cesta ven“ ve výši 112 000 Kč. 

15. Od nového akademického roku bude v bufetu místo plastového nádobí používáno nádobí 

z papíru či jiných přírodních materiálů. Mírně se tím zvýší ceny. Kolegium souhlasí. 

16. Elektronické úložiště pro materiály a podklady pro VR 3. LF UK je v přípravě (proděkan Džupa 

ve spolupráci s IT). 

17. Proděkanka Arenbergerová předložila návrh na principy udělování fakultních medailí. 

18. Děkan požádal proděkanku Arenbergerovou, aby ve spolupráci s IT zajistila aktualizaci 

informací o pracovištích na fakultním webu (včetně angl. verze, pro ústavy i pro kliniky bude 

používán v angličtině výraz „department“). 
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19. Souběžně sekretariát děkana zajistí aktualizaci informační tabule ve vstupní hale. 

Prof. Džupa 

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

jmenování profesorem do konce roku a výhledu do roku 2019. 

Doc. Polák 

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

návrhem souhlasí. 

Prof. Anděl 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o své účasti na vybraných seminářích na RUK, 

které se budou konat v rámci programů OPVVV 

Dr. Vácha 

1. Zasedání AS 3. LF UK – 9. 10. 2018 

Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka Arenbergerová informovala členy kolegia děkana o účasti naší fakulty na 

Festivalu vědy 5. 9. 2018. 

Doc. Dlouhý 

1. Vyšla vyhláška o nástavbových oborech a o vzoru formulářů. Vyhláška o základních kmenech 

je v připomínkovém řízení v Legislativní radě vlády. 

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o prodeji programu evidence specializačního 

vzdělávání 2. LF UK. Děkan žádá právní stanovisko k této věci, podle kterého se definitivně 

rozhodne. 

3. Proděkan informoval členy kolegia děkana o přípravě aktualizace Strategického plánu rozvoje 

UK, který musí obsahovat plán investičních aktivit 3. LF UK pro rok 2019. 

4. Proděkan informoval o nových výzvách OPVVV. 

Dr. Marx 

1. Proděkan Marx informoval členy kolegia děkana o výsledcích odvolacích řízení proti 

rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na 3. LF UK – rektorát potvrdil všechna rozhodnutí fakulty. 

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o možné redukci počtu kruhů v AJ kurikulu – 

výsledky testu z předmětu Struktura a funkce buňky na konci 1. ročníku zatím nejsou 

konečné. 

3. 10. 10. 2018 začíná další běh Dětské univerzity (zahájení ve 14:30 hod.) 

4. 21. 9. 2018 rozhodne Rada pro vnitřní hodnocení UK o udělení akreditace navazujícímu 

studijnímu programu Intenzivní péče. 

5. KD předložen ke schválení návrh změny Podmínek příjímacího řízení pro ak. rok 2018/19 – 

vypuštění studia FT v Karlových Varech, zařazení Intenzívní péče. 

6. Proděkan požádal v souvislosti s GDPR o upřesnění ke způsobu uchovávání papírových 

dokumentů. Záležitost bude řešena s Ing. Bitzanem. 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 


