
Zápis z 20. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 18.10.2018 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, doc. Polák, prof. Anděl, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, Dr. 

Marx, D. Lauer 

Omluveni: doc. Duška, prof. Šlamberová, dr. Vácha, JUDr. Mužíková 

1. Schválení zápisu z 11.10. (všichni) 

2. Děkan informoval o probíhajících jednáních v rámci Asociace děkanů o vládním program 

podpory lékařských fakult na roky 2019-29 

3. Děkan informoval o přípravě schůzky o hygienické službě, veřejném zdravotnictví a o SZÚ. 

4. Děkan informoval o jednání s děkany 1.LF a 2.LF o zvažovaném projektu společného 

simulačního centra ZZS, 1.LF, 2.LF a 3.LF pro specializační vzdělávání lékařů. Kolegium 

souhlasí se zapojením fakulty do tohoto projektu za předpokladu, že se vyjasní formální 

aspekty (způsob financování, lokalizace centra, jeho dlouhodobá ekonomická udržitelnost, 

atd.). 

5. Proděkanka Arenbergerová informovala o vývoji projektu „nábyteček“. 

6. Proděkan Anděl potvrdil, že zajistí Vánoční koncert 3.LF na 13.prosince, konkrétní informace 

zatím nejsou k dispozici. 

7. Byl schválen konečný program výjezdního zasedání v Táboře. 

8. Proděkan Džupa informoval o možných variantách fakultního upřesnění kritérií UK pro 

habilitační a jmenovací řízení a o pravidlech pro vnitřní hodnotitele. Po obsáhlé diskuzi 

kolegium děkanovi doporučilo nezpřísňovat na fakultě existující kritéria UK, ale se zvýšeným 

důrazem dbát na oborovou odlišnost – tedy každého uchazeče hodnotit především 

v kontextu jeho pozice v rámci daného oboru. Jediným písemným upřesněním kritérií UK 

bude zpřesnění pojmu „senior autor“ takto: Za senior autora publikace se považuje autor, 

který splňuje nejméně jedno z kritérií: (a) uchazeč je posledním autorem v původní vědecké 

práci (hodnotící vlastní experiment nebo soubor pacientů), přehledném článku, kazuistice 

nebo doporučených postupech, (b) je spoluautorem ve společné publikaci s jím vedeným 

doktorandem, který je prvním nebo korespondujícím autorem publikace, takové práce 

mohou být započítané, pouze vyjdou-li nejdéle do 2 let po ukončení Ph.D. studia a obsahem 

odpovídají tématu dizertace. 

9. Děkan informoval o trvajícím zájmu krajských nemocnic v Č.Budějovicích a v Ústí nad Labem 

o větší podíl na výuce studentů. Kolegium v diskuzi prohloubení této spolupráce jednomyslně 

podpořilo a pověřilo děkana dalším jednáním se zástupci těchto nemocnic. Byla diskutována 

též možnost vstoupit v jednání s krajskou nemocnicí v Liberci. 

10. Proděkanka Arenberegerová informovala o přípravě Akademické obce 31.10. 

11. Členové kolegia děkana schválili aktualizaci informační tabule u vstupu do hlavní budovy 

fakulty, včetně informačního systému ve všech patrech. 

 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval děkana a členy kolegia děkana o plánovaných habilitačních řízeních 

a řízeních jmenování profesorem. 

2. Proděkan seznámil členy kolegia děkana se současným stavem a plánovaným 

harmonogramem akreditací.  

       



 Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných služebních cest  - děkan a členové KD souhlasí. 

2. Proděkan informoval o žádosti přednosty Kliniky popáleninové medicíny dr. Zajíčka o plánu 

uspořádat na fakultě Workshop European Club for Pediatric Burns 5/2019. Konečné 

stanovisko bude přijato po doplnění dalších informací. 

Dr. Marx 

1. Proděkan informoval o novém vedení města Karlovy Vary. Doc. Řasová je pověřena 

koordinací možné výuky rehabilitace v KV, ale zatím vyčkáme na jednání s novým 

starostou/starostkou města. 

2. Proděkan sdělil děkanovi a členům kolegia děkana, že finanční prostředky z Fondu vzdělávací 

politiky na podporu navýšení kapacit lékařských fakult VVŠ pro rok 2018 lze použít i pro 

pregraduální studenty. 

3. Proděkan informoval o žádosti studenta 3. LF UK z Venezuely, která se týkala školného. 

Stanovisko děkana a členů kolegia děkana je uloženo u proděkana Marxe. 

4. Proděkan informoval o žádosti studentky 3. LF UK o přidělení sportovního stipendia. 

Stanovisko děkana a členů kolegia děkana je uloženo u proděkana Marxe. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


