
Zápis z 23. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 29.11.2018 a 

z mimořádného jednání dne 30.11.2018 

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

Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková, D. Lauer  

Omluveni: dr. Vácha 

 

1. Byl schválen zápis z 15.11. 

2. Proděkan Duška informoval o vývoji příprav žádosti o změnu projektu simulačního centra 3. 

LF pro pregraduální výuku 

3. Děkan informoval o termínech schůzek s vedoucími center a kateder 

4. Děkan informoval o návštěvě LF Bologna, setkání s děkanem prof. De Pontim a třemi 

proděkany a o možnostech spolupráce. 

5. Proděkan Marx informoval o jednáních s krajskými nemocnicemi Ústí nad Labem a Liberec 

6. Tajemnice fakulty informovala o vývoji hospodaření fakulty v roce 2018, kolegium děkana 

vzalo informaci na vědomí bez připomínek a schválilo i předběžný plán přesunů části 

prostředků do provozního fondu a do fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). 

7. Kolegium vzalo na vědomí návrh děkana na odměny pro zaměstnance fakulty za jejich práci 

v roce 2018. 

8. Děkan informoval o schválení DSP Kardiovaskulární vědy Radou pro vnitřní hodnocení UK a o 

udělení akreditace tomuto novému programu na dobu 10 let. 

9. Byl dohodnut zástup děkana v době dovolené a tří pracovních cest. 

10. Dne 30.11. svolal děkan na odpoledne krátké mimořádné jednání kolegia, na němž seznámil 

přítomné s výsledkem jednání týž den dopoledne na Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových s jeho generální ředitelkou a na Univerzitě Karlově s její kvestorkou ve věci 

jednání mezi 3.LF UK a SZÚ o budoucím možném převodu budovy č. 19. 

 

Prof. Džupa 

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

habilitačních řízeních a řízeních jmenování profesorem. 

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o jednání s MFF UK o možnosti využívat 

program CHRES, který umožňuje elektronické schvalování komisí pro habilitační řízení a 

řízení jmenování profesorem. 

3. Proděkan informoval členy kolegia děkana o probíhajících a plánovaných akreditacích. 

Doc. Polák 

1. Předložená služební cesta byla schválena. 

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

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

 

Prof. Anděl 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o novém Etickém kodexu UK, který je 

připravován v rámci programu OP VVV. Po schválení nového znění na UK bude nezbytné 

s textem seznámit všechny akademické pracovníky 3. LF UK. 



2. Proděkan sdělil, že jsou připravovány další knihy z řady „Osobnosti 3. LF UK“ – prof. Čech 

a prof. Rokyta. 

Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka poděkovala organizátorům TRIMED JOB 2018 za zajištění přípravy a průběhu 

celé akce, která byla velmi úspěšná. 

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o tom, že jsou ve specializačním vzdělávání 

připravovány akreditace všech základních kmenů. 

2. Proděkan seznámil členy kolegia děkana s plánem akcí ve specializačním vzdělávání pro 

rok 2019. 

3. Proděkan informoval o změnách garantů specializačního vzdělávání (obory Patologie, 

Endokrinologie a diabetologie, Radiační onkologie a Klinická onkologie). 

4. Proděkan informoval členy kolegia děkana o předložení návrhu odměn za specializační 

vzdělávání. Návrh bude předložen děkanovi k vyjádření v nejbližších dnech. 

Dr. Marx 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o dokončení ankety pro absolventy. Návrh 

bude rozeslán členům kolegia děkana k připomínkám. 

2. Kolegium děkana pokračovalo v diskusi o garantech předmětů (viz. minulý zápis). 

3. Proděkan informoval o dalším pokračování projektu „DVOJČATA“ – studenti posledních 

ročníků gymnázií absolvují se studenty 3. LF UK týden jejich výuky a mají tak možnost 

reálně vidět studium medicíny. 

David Lauer 

1. D. Lauer sdělil členům kolegia děkana, že AS 3. LF UK začal s Výpočetním střediskem 

připravovat obdobné elektronické úložiště pro dokumenty předkládané ke schválení a 

vyjádření, jako již používá VR 3. LF UK.  

 

Zapsala: K. Mitasová 
       Za správnost: prof. Widimský 

 

 

 

 

 

 


