
Zápis ze 25. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 10.1.2019 

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

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

 

1. Byl schválen zápis ze 13.12.2018. 

2. Byla schválena studie budoucího využití budovy č. 19 v případě, že ji fakulta získá. 

3. Byla schválena zpráva 3.LF UK za rok 2018 o využití příspěvku MŠMT na navýšení kapacity 

studia všeobecného lékařství.  

4. Proděkan Polák a tajemnice informovali o postupu projektu na klimatizaci hlavní budovy 

fakulty.  

5. Děkan informoval o spolupráci s Thomayerovou nemocnicí. 

6. Kolegium projednalo požadavek Ústavu genetiky na nákup mikroskopů. Prof. Černá má 

předložit ještě písemné zdůvodnění využití případně zakoupených mikroskopů (včetně analýza 

jejich počtu ve vztahu k jejich využití) a též sdělit, proč nemůže Ústav genetiky případně 

využívat mikroskopy jiných ústavů fakulty. 

7. V té souvislosti kolegium doporučilo děkanovi jmenovat komisi pro využívání přístrojů 

v ústavech fakulty ve složení doc. Duška, doc. Polák, doc. Trnka. Úkolem komise bude vést 

koncepčním způsobem evidenci využívání přístrojů umístěných v ústavech 3.LF (včetně jejich 

využívání pracovníky jiných ústavů) a plánovat budoucí nákupy přístrojů tak, aby se předešlo 

duplicitám. Zásadou musí být, že ke každému přístroji musí mít za předpokladu řádného 

termínového plánování přístup každý akademický pracovník fakulty. Ústavy mají přístroje 

v evidenci a správě, majitelem každého přístroje však není ústav a dokonce ani fakulta, nýbrž 

Univerzita Karlova. 

8. Děkan informoval o stanovisku Asociace děkanů LF ČR k uznávání praxí v rámci specializačního 

vzdělávání lékařů. 

9. Děkan a tajemnice informovali o odměnách za prosinec 2018. 

10. Na jmenování nových docentů UK dne 11.2.2019 děkana zastoupí proděkan Dlouhý. 

11. Plánované návštěvy primátorky K.Varů 17.1. ve 14:30 se kromě děkana účastní též zástupkyně 

proděkana pro studium dr. Svobodová. 

12. Proděkan Duška informoval o stavu projektu simulačního centra. 

13. Děkan informoval o projektu UK „Česko a jak dál“. 

14. Kolegium projednalo aktuální stav investičního plánu 3.LF na období 2020 – 25. 

15. Zástup za děkana 24.-25.1. proděkan Marx, 8.-15.2. proděkan Džupa. 

 

Doc. Duška 

 Kolegium děkana pověřuje proděkana Dušku, aby zpracoval návrh na jarní evaluace 

vědecké práce tak, že se rozdělí částka přibližně 3 mil. Kč. mezi cca 70-120 prvoautorů  

s tím, že kvalita publikací bude reflektována výší odměny tak, aby publikace v Q1 byla 

odměněna více než 2 publikace v Q2 atd. Návrh bude předložen  po zkompletování 

výsledků za r. 2018 v obvyklém termínu třetí týden v dubnu.     

 Nominace do implementačního týmu Strategie internacionalizace UK 2018 – 2021 

(zahraniční vědecká spolupráce na fakultách a na RUK) – 3. LF UK bude nominovat doc. 

Dušku a dr. Musila (SVI). 

 



Prof. Džupa  

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánu VR UK na nejbližší období. 

 17.1.2019 navštíví 3. LF UK hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství v souvislosti se žádostí o udělení akreditace k habilitačnímu řízení a ke jmenování 

profesorem v oboru Gynekologie a porodnictví pro uskutečňování 3. LF UK. Požadované 

podklady budou odeslány a připraveny podle pokynu NAÚ. Děkan pověřil prof. Džupu, aby 

jej při jednání zastoupil (v čase konání se koná setkání u ministra zdravotnictví ČR, na 

kterém je přítomnost děkana nezbytná), jednání se dále zúčastní prof. Anděl a vedení 

Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV. 

 Donatio Universitatis Carolinæ - VR 3. LF UK schválila nominaci prof. Moťovské (III. interní-

kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV). 

 Členové kolegia děkana schválili udělení čestného titulu „Hostující profesor UK“ prof. L. 

Branskemu (University of Texas). Podklady pro předložení na VR 3. LF UK připraví Dr. 

Zajíček v součinnosti s proděkanem Džupou  

 7.2.se uskuteční na RUK setkání proděkanů pro vědu – za 3. LF UK se zúčastní prof. Anděl. 

 

Prof. Šlamberová 

 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu – 3. LF UK bude nominovat knihu Antibiotika: 

Systematika, vlastnosti, použití – prof. Jiří Beneš 

 Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin – 3. LF UK bude nominovat prof. RNDr. Petra Tůmu, 

Ph.D. 

 

Doc. Polák 

 Proděkan požádal o stanovisko, zda fakulta bude pro rok 2019 zálohovat náklady na výjezdy  

a příjezdy akademických pracovníků a studentů do doby než budou z RUK poslány přidělené 

finanční prostředky (ukazatel D) – děkan a členové kolegia děkana souhlasí, a to do výše 

200.000,- Kč.  

 Předložené služební cesty byly schváleny (viz. příloha). 

 

Prof. Anděl 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o nových službách (kurzy a semináře) UK pro mladé 

vědecké pracovníky, začínající pedagogy. 

 Nový Etický kodex UK nebyl zatím přijat, vedení UK jej plánuje předložit AS UK během jarních 

měsíců. 

 Proděkan informoval o přípravě materiálu zabývajícího se podmínkami pro přijímání 

akademických pracovníků na UK. Tato příprava probíhá v rámci programu OPVV HR. 

 Proděkan informoval o projektu UK a Magistrátu hl. Města Prahy „Kampus Hybernská“. 

 

Dr. Vácha 

 Zasedání AS 3. LF UK se uskuteční 12.3.2019. 

 



Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala členy kolegia děkana o průběhu příprav Dne otevřených dveří 

(11.1.2019) a programu prof. Branskeho, který bude hostem 3. LF UK (15.-16.1.2019). 

 

Doc. Dlouhý 

 Vzdělávací programy pro část specializačních oborů byly zveřejněny ve Věstníku MZ ČR  

č. 11/2018. 

 MZ ČR zveřejnilo termíny atestačních zkoušek pro rok 2019. 

 Zasedání Koordinační rady pro specializační vzdělávání se uskuteční na začátku února 2019, 

předsedou bude prof. Škrha, koordinující fakultou 1. LF UK. 

 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval o žádosti Nemocnice v Karlových Varech o změnu stávající smlouvy o 

spolupráci směrem k jejímu rozšíření. Děkan a členové kolegia děkana souhlasí. 

 Proděkan předložil žádost studentů o finanční příspěvek na činnost nově vznikajícího 

basketbalového týmu 3. LF UK (30.000,- Kč). KD požaduje, aby takto podané žádosti nebyly 

projednávány samostatně. Fakulta přispívá spolku studentů TRIMED, jímž předkládaná žádost 

o finanční příspěvek je souhrnná za všechny další žadatele/spolky/sdružení. D. Lauer přislíbil 

kontaktovat jak předkladatele žádosti, tak i vedení Trimedu. 

 Proděkan informoval o podání žádosti na změnu Podmínek pro přijímací řízení ak. roku 

2019/2020 - rozšíření termínů pro přijímací zkoušky v zahraničí. Děkan a členové kolegia 

děkana souhlasí.   

 Proděkan předložil žádost studenta z Íránu o odpuštění poplatku za studium. Děkan žádosti 

nevyhověl. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


