
Zápis z 21. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 1.11.2018 

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

JUDr. Mužíková, D. Lauer 

Omluveni: doc. Arenbergerová, dr. Marx 

 

1. Byl schválen zápis z 18.10. 

2. Děkan informoval o dohodě s ředitelem SZÚ, kterou pan ředitel avizoval včera na 

Akademické obci 3. LF, které se účastnil jako pozvaný host. 

3. Dnes byla podepsána dohoda fakulty s Thomayerovou nemocnicí o prohloubení spolupráce. 

Návazně na to byli pověřeni vedením nových společných pracovišť jejich současní primáři: 

doc. Matěj, doc. Zachoval, doc. Kohout a MUDr. Marková. 

4. Děkan informoval o vývoji vládního programu podpory lékařských fakult. 

5. Děkan informoval o tom, že fakulta ve spolupráci s předsedkyní Výboru pro zdravotnictví PSP 

ČR a ministrem zdravotnictví ČR iniciovala jednání o hygienické službě, veřejném 

zdravotnictví a o spolupráci fakulty se SZÚ na půdě Výboru pro zdravotnictví PSP dne 

7.11.2018. 

6. Proděkan Duška informoval, že žádost o podstatnou změnu projektu na simulační centrum 3. 

LF pro pregraduální výuku bude dokončena během listopadu. 

7. Proděkan Anděl potvrdil, že Vánoční koncert 3.LF proběhne 13.prosince ve Vojenském 

kostele sv. Jana Nepomuckého od 19:30 hod.  

8. Proděkan Anděl informoval o vývoji projektu UK „HR Award“ 

9. Kolegium diskutovalo nominaci fakulty do Odborného orgánu hodnotitelů RVVI. Byli navrženi 

4 kandidáti (2 zahraniční + 2 z fakulty). Děkan je osloví s dotazem, zda by s nominací 

souhlasili. 

10. Děkan pošle členům kolegia možné návrhy hodnotitelů pro NAÚ. Vyjádření do konce týdne. 

11. Děkan se omluví z RKR 12.11. kvůli výjezdnímu zasedání fakulty, zastoupí ho na RKR prof. 

Anděl. 

12. Kolegium projednalo a schválilo anglické verze názvů fakultních pracovišť. 

13. Děkan informoval o přípravě odměn na 3. kvartál: za publikace, za evaluaci výuky, za další 

aktivity podle návrhů přednostů, pro přednosty a pro zaměstnance děkanátu. Výplata bude 

realizována v listopadu (se mzdou za říjen). 

14. Po podrobné diskuzi se kolegium včetně děkana přiklonilo k tomu, že nebude striktně (jako 

tomu bylo dosud) uplatňována limitace plných úvazků pro doktorandy v prezenční formě 

studia. Řada jiných lékařských fakult má v tomto směru politiku volnější. Děkan tedy bude při 

posuzování žádostí v tomto směru rozhodovat individuálně a v odůvodněných případech 

souběh plného úvazku a prezenční formy studia umožní. Kromě řádného zdůvodnění další 

podmínkou samozřejmě je, že dané pracoviště má příslušný pracovní úvazek pro doktoranda 

volný, k dispozici. Toto stanovisko fakulty tedy v žádném případě nezakládá žádné právo 

doktoranda úvazek požadovat. 

15. Místopředseda AS 3.LF UK D. Lauer informoval o písemné omluvě studentů 2.LF za to, že 

vytvořili falešný účet studentů 3.LF. Protože věc disciplinárně řeší děkan 2.LF, kolegium 

děkana 3.LF i studenti 3.LF omluvu přijali a považují ji za dostatečnou. 

16. Děkan informoval o jednání Koordinační rady DSP pro oblasti zdravotnictví, lékařství a 

farmacie na UK. 

17. Kolegium projednalo žádost doc. Řasové o souhlas s tím, aby mohla začít připravovat aplikaci 

o projekt EU zaměřený na doktorské studium. Kolegium žádost velmi podrobně diskutovalo. 



Děkan požádá doc. Řasovou o podrobný návrh personálního obsazení (včetně předběžného 

souhlasu všech participujících pracovníků), o podrobný návrh využití financí a o vyjádření 

konkrétní představy k jakému výstupu by projekt dospěl. Poté děkan s doc. Řasovou společně 

zváží, zda tento náročný projekt začít připravovat. 

 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o stavu připravovaných a plánovaných 

habilitačních řízeních a řízeních jmenování profesorem. 

Prof. Šlamberová 

1. Cena Wernera von Siemense  - navrženým kandidátem je za 3. LF UK prof. Anděl.  

        Doc. Polák 

1. Předložené služební cesty byly schváleny. 

2. Doc. Polák informoval o žádosti přednosty Kliniky popáleninové medicíny podat návrh na 

udělení titulu Hostující profesor UK prof. L. Branskemu (The University of Texas Medical 

Branch) – KD souhlasí a děkan pověřil doc.  Poláka přípravou žádosti na RUK. 

        Dr. Vácha 

1. Zasedání AS 3. LF UK – 13. listopadu 2018  

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval o přípravách žádostí o akreditace teoretických kurzů 

specializačního vzdělávání. 

        JUDr. Mužíková 

1. Tajemnice informovala členy kolegia děkana o plánované úpravě Organizačního řádu 

děkanátu a požádala všechny členy KD o jejich návrhy na úpravy. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


