
Zápis ze 18. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 20.9.2018 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl, dr. 

Vácha, doc. Arenbergerová, JUDr. Mužíková, David Lauer 

Omluveni: Dr. Marx, doc. Dlouhý 

1. Schválení zápisu ze 6.9. (všichni) 

2. Setkání s přednosty a přednostkami klinik a ústavů 18.9.2018 proběhlo formou jejich 

podrobného informování v přátelské atmosféře, dotazů v diskuzi bylo minimum. 

3. Děkan informoval o dalším zhoršení situace kolem projektu Simulačního centra kvůli výpovědi 

nedávno jmenovaného odborného garanta MUDr. Sýkory. Dr. Sýkora se ihned po svém 

jmenování na pozici odborného garanta detailně seznámil se stavem projektu. Vypracoval 

podrobnou analýzu stavu tohoto projektu, ze které došel k závěru, že šance na jeho úspěšnou 

realizaci je kvůli napjatým termínům natolik malá, že za to nechce nést odpovědnost. Děkan 

dnes před jednáním kolegia svolal mimořádnou schůzku, na které bylo rozhodnuto, že budou 

dočasně zmrazeny činnosti realizačního týmu a projekt se pokusí zachránit krizový tým ve 

složení Widimský, Duška, Marx, Mužíková. Ještě dnes budou zahájena jednání na několika 

úrovních vč. rektora UK a včetně MŠMT s hlavním cílem dosažení souhlasu s podstatnou 

změnou projektu včetně podstatného prodloužení časových limitů. Krizový tým se dle potřeby 

bude scházet či telefonicky konzultovat své kroky denně. 

4. Děkan informoval o dalších jednáních ve věci studia fyzioterapie v Karlových Varech. Platí, že 

v akademickém roce 2019-20 toto studium nebude otevíráno a v nadcházejících několika 

měsících bude pečlivě zvažována alternativní možnost do budoucna. 

5. Setkání absolventů 5.října je po všech stránkách připraveno (proděkanka Arenbergerová) 

6. Projekt „nábyteček“ pokračuje, vyškrtnuta byla kuchyň (proděkanka Arenbergerová) 

7. Byla zadána studie na klimatizaci budovy Ruská 87 (tajemnice) 

8. Proděkan Duška informoval o finalizaci pravidel pro Donatio Facultatis Medicae Tertiae. 

9. Kolegium schválilo udělování medailí 3.LF odcházejícím přednostům ústavů a klinik. 

10. Imatrikulace na 4.10. je připravena (proděkan Marx) 

11. Slavnostní Akademická obec k 65.výročí fakulty, 100. výročí vzniku ČSR a 50. výročí smrti prof. 

Jonáše bude 31.10. od 16:00 v Syllabově posluchárně. Za přípravu programu kompletně 

odpovídá proděkanka Arenbergerová. 

12. Proděkan Anděl byl pověřen přípravou tradičního Vánočního koncertu 3. LF UK. Za optimální 

je považováno pokračovat v tradici koncertů v některém z pražských kostelů. 

13. Program Výjezdního zasedání fakulty v Táboře 11.-12.11. bude připraven během října (všichni 

členové kolegia) 

14. Číše vína před promocí 5.11. (pondělí) proběhne v neděli večer za předpokladu, že o ni bude 

zájem mezi absolventy. Konkrétní jména účastníků zjistí proděkan Marx resp. studijní odd. 

15. Na čestném doktorátu 16.10.2018 děkana zastoupí proděkan Džupa. 

 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o probíhajících a časovém plánu připravovaných 

habilitačních řízeních a řízeních jmenování profesorem.  

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o stavu vývoje aplikace pro ukládání materiálů pro 

členy VR 3. LF UK v elektronické podobě. Přibližně týden před nejbližším zasedání by mělo být 

vše připraveno. 



Prof. Šlamberová 

1. Proděkanka představila program Studentské vědecké konference LF ČR a SR, který pořádá 3.LF 

ve dnech 17. a 18.10.2018. 

 

Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných zahraničních služebních cest – děkan a členové 

kolegia děkana souhlasí. 

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o přípravě stručného materiálu („kuchařky“), pro 

lepší zorientování se v administrativních pravidlech pro výjezdy na zahraniční služební cesty 

(založení cestovního příkazu apod.) 

Dr. Vácha 

1. Dr. Vácha informoval členy kolegia děkana o dopisu primátora Karlových Varů, který obdržel 

AS 3. LF UK se žádostí o umožnění vystoupit na nejbližším zasedání AS 3. LF UK. Dr. Vácha sdělí 

panu primátorovi negativní stanovisko k zaslané žádosti. 

 

JUDr. Mužíková 

1. Tajemnice informovala členy kolegia děkana o možnostech poskytnutí licence (prodeje) 

aplikace specializačního vzdělávání 2. lékařské fakultě UK. Jednání budou pokračovat.  

 

David Lauer 

1. D. Lauer požádal členy kolegia děkana, zda by mohl být na výjezdním zasedání bod týkající se 

studia zařazen do nedělního programu, a to z důvodu možné pondělní výuky studentských  

senátorek a senátorů.  

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 


