
Zápis 29. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 28.2.2019 

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

Arenbergerová, JUDr. Mužíková, D. Lauer. 

Omluveni: doc. Duška, doc. Dlouhý, Dr. Marx 

1. Byl schválen zápis z 21.2.2019. 

2. Návrh rozdělení finančních prostředků na programy Progres byl odeslán k projednání per 

rollam členům AS 3.LF UK 

3. Děkan připomněl přípravu Strategického záměru 3.LF UK pro léta 2021-25. Do 10 dnů každý 

člen kolegia zašle děkanovi velmi stručně (pár bodů či vět) témata. Děkan pak zašle stručný 

návrh fakulty pro univerzitní dokument rektorovi. Podrobnější rozpracování bude realizováno 

až později po vzniku primárního dokumentu UK. V diskuzi byla zmíněna tato možná témata: 

preventivní zaměření fakulty a spolupráce se SZÚ, navýšení počtu studentů ve SP všeobecné 

lékařství v češtině, podpora doktorským SP, prostorový rozvoj fakulty. 

4. Proděkan Anděl informoval o poradě proděkanů pro vědu, na které zastoupil doc. Dušku. 

5. Proděkanka Arenbergerová zašle členům kolegia nejpozději do 3.3. návrh principů výběru 

akademických pracovníků do uvažované publikace Lidé 3.LF 

6. Děkan připomněl členům kolegia požadavek zaslat k jeho rukám do 20.3. text za jim svěřený 

úsek činnosti do Zprávy o činnosti fakulty za rok 2018. 

7. Byly rozděleny úkoly k poradě přednostů 4.3., členové kolegia do 3.3. zašlou děkanovi cca 2-5 

slidů, které plánující prezentovat. 

8. Byla diskutována příprava reakreditace DSP Preventivní medicína. Její přípravu již zahájil 

stávající garant a předseda OR doc. Čelko. Fakulta však musí (vzhledem k podmínkám 

stanoveným vedením UK) doporučit rektorovi nového garanta. Bylo diskutováno několik 

akademických pracovníků. Děkan v této věci bude dále jednat s doc. Čelkem, děkany dalších 

fakult a vedením UK. 

9. Děkan informoval o počtech přijatých přihlášek ke studiu na 3. LF UK – jediný pokles 

zaznamenal obor Fyzioterapie, a to o 120. 

 

Prof. Džupa 

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

 Proděkan informoval děkana a členy kolegia děkana o plánovaných habilitačních řízeních  

a řízeních jmenování profesorem. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana, že očekáváme oficiální NAÚ týkající se akreditace 

oborů Gynekologie a porodnictví a Otorinolaryngologie. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánu akreditací pro rok 2019. 

Prof. Šlamberová 

 Cena Alberta Schweitzera – KD schválilo nominaci prof. Rokyty na pozici koordinátora.  

O nominaci na cenu bude jednáno na některém z dalších zasedání kolegia děkana.   

Doc. Polák 

 Služební cesty – děkan schválil plánované služební cesty. 

 Proděkan informoval o projektech ESF/ERDF II. 



 Proděkan informoval o žádosti o podpis p. rektora na Mandát pro podání žádosti a souhlas se 

zapojením do projektu Erasmus+ s univerzitou Opole. Děkan se s doc. Řasovou sejde a žádost 

projedná. 

 Proděkan Polák v zastoupení za proděkana Dušku předložil členům kolegia děkana monografie 

pro nominaci na cenu UK Monografie 2019. Členové kolegia děkana doporučili za 3. LF UK 

nominovat monografii doc. MUDr. Ladislava Krofty, Ph.D. a kol.: Ultrazvuk prvního trimestru.  

 

Dr. Vácha 

 Termín AS 3. LF UK – 12.3.2019 

 

Doc. Arenbergerová 

 Cena Miloslava Petruska - proděkanka předložila členům kolegia děkana návrh na nominaci na 

tuto cenu projekt Medici na ulici. Členové kolegia děkana s nominací souhlasí. 

 Proděkanka informovala o uskutečněné tiskové konferenci ku příležitosti 50. výročí implantace 

první endoprotézy kyčelního kloubu (27.2.2019). 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

  

 

 

 


