
Zápis z 22. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 15.11.2018 

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

Dr. Marx, JUDr. Mužíková, D. Lauer 

Omluveni: prof. Džupa, doc. Dlouhý, dr. Vácha 

 

1. Byl schválen zápis z 1.11. 

2. Proděkan Duška informoval o pokračování prací na žádosti o změnu projektu simulačního 

centra 3. LF pro pregraduální výuku. 

3. Proděkan Duška informoval o předběžných jednáních o společném simulačním centru ZZS, 

1.LF, 2.LF a 3.LF pro specializační vzdělávání lékařů.  

4. Kolegium schválilo nominace do Odborného orgánu hodnotitelů RVVI. 

5. Proděkan Marx ve spolupráci s děkanem a se studenty připraví do května 2019 návrh 

modernizace kurikula. 

6. Proděkan Duška posoudí využívání přístrojů fakulty a připraví návrh další strategie jejich 

efektivního využívání. 

7. Kolegium diskutovalo o činnosti fakultních center a kateder. Existují velké rozdíly v jejich 

aktivitě, některá centra a katedry fungují velmi dobře, jiná naopak nevykazují téměř žádnou 

činnost. Posláním fakultních výzkumných center je koordinovat činnost ve velkých výzkumných 

oblastech a centra proto mají sdružovat akademické pracovníky z více základních pracovišť 

(klinik či ústavů). Posláním kateder je koordinovat výuku v rozsáhlých a klíčových oblastech 

kurikula a katedry tedy zastřešují více základních pracovišť (klinik či ústavů), podílejících se na 

výuce dané oblasti. Děkan se postupně setká s vedoucími center i kateder a projedná s nimi 

jejich činnost. 

8. Žádost studentů o uvolnění z výuky 21.11. (Trimed Job) byla schválena. Výuka nebude 

zrušena, ale studenti 5. a 6. ročníku budou na základě potvrzené účasti na akci omluveni 

z neúčasti na výuce. 

9. Proděkan Polák informoval o průběhu projektů OPVVV. 

10. Děkan pověřil Dr. Marxe součinností s Ministerstvem zdravotnictví ČR ve věci identifikace 

jednotlivých případů administrativní zátěže zdravotnických pracovníků. 

 

 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka předložila seznam podaných projektů GAUK 2019 (29) – kolegium děkana 

souhlasí. 

 Proděkanka se dotázala, zda mohou být vypláceny odměny za zahraniční stáže studentů 

školitelům, kteří nejsou zaměstnanci 3. LF UK (např. AV ČR). Odměny mohou být vyplaceny 

pouze zaměstnancům 3. LF UK.  

Doc. Polák 

1. Předložená služební cesta byla schválena. 

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o odeslání návrhů projektů „Klimatizace“ a 

„Radioizotopová laboratoř“ na RUK, a to v rámci výzvy investičního projektu 133210. 

 



 

Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka informovala členy kolegia děkana o přípravách TRIMED JOB 2018. Při této 

příležitosti bude 21. 11. v 9:30 hod. uspořádána tisková konference. 

Dr. Marx 

1. Proděkan předložil členům kolegia děkana žádost studenta 3. LF UK o finanční příspěvek 

ve výši 4.000,- Kč na zasedání IFMSA do Holandska. Děkan a KD souhlasí. 

2. Proděkan informoval o změně garantů předmětů, o kterou požádal přednosta Ústavu 

patologie doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.: Obecné základy patologie a patofyziologie – 

CVSE3P0011 – původně prof. Mandys, nově doc. Matěj, doc. Mareš, dr. Sticová; 

Patologická anatomie - obor Dentální hygienistka - CDHPA2 – původně prof. Mandys, 

nově dr. Heřman; Patologická anatomie a fyziologie - CNSKPA2 (Ošetřovatelství - 

všeobecná sestra- kombinované) – původně dr. Koldová, nově dr. Hrudka, dr. Bernášková; 

Patologická anatomie a fyziologie - CNSPT2 - (Ošetřovatelství - všeobecná sestra) – 

původně dr. Koldová, nově dr. Hrudka, dr. Bernášková; Základy patologické anatomie - 

CRHBPA2 (Fyzioterapie) – původně dr. Kubálek, nově Heřman; Základy patologické 

anatomie - CPHPT2  (Veřejné zdravotnictví) – původně prof. Mandys, nově dr. Heřman.  

KD souhlasí, proděkan Marx připraví příslušné dokumenty.  

3. 27.11.2018 se uskuteční schůzka se zástupci nemocnice v Ústí nad Labem, která se bude 

týkat praxí studentů. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 

 

 

 

 


