
Zápis z 31. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 21.3.2019 

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

Arenbergerová, doc. Dlouhý, Dr. Marx 

Omluveni: dr. Vácha, JUDr. Mužíková, T. Sychra 

1. Byl schválen zápis ze 7.3.2019 

2. Děkan informoval o vývoji jednání o převodu budovy č. 19. 

3. Děkan a proděkan Duška Informovali o jednání s FNKV o sladění pravidel pro využití financí na 

institucionální podporu vědy. 

4. Proděkanka Arenbergerová informovala o možnostech vydání publikace Osobnosti fakulty. 

Vydavatelství nabízí vydání publikace za částku 350-500 tisíc Kč.  Děkan nesouhlasí a navrhl 

limit pro finanční účast fakulty na max. 250 000 Kč při barevném provedení a pevné vazbě  

a cca 300 stranách textu. Proděkanka osloví jiná vydavatelství. 

5. Pokračuje příprava výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2018. 

6. Bylo schváleno místo konání a datum výjezdního zasedání: Tábor 8.-9.11.2019. 

7. Kolegium podrobně diskutovalo o situaci ve výuce fyzioterapie. Proděkan Marx informoval, že 

mimořádně velký podíl výuky je zajišťován smluvně v prostorách mimo fakultu a její pracoviště, 

navíc pracovníky, kteří nejsou pracovníky fakulty, ale mají pouze dohody o provedení práce. 

Navíc letos došlo k velmi významnému poklesu počtu přihlášek. Kolegium vyslovilo 

znepokojení nad vývojem ve výuce tohoto oboru a pověřilo děkana dalším jednáním v této 

záležitosti. 

8. V této situaci (nepříznivý vývoj výuky fyzioterapie na fakultě) je zcela vyloučeno, aby se výuka 

tohoto předmětu rozšiřovala do Karlových Varů. Prioritou bude zastavit propad oboru na 

fakultě v Praze. Proto kolegium jednomyslně schválilo návrh děkana na ukončení smlouvy  

o pronájmu prostor v Karlových Varech. Děkan navrhne primátorce Karlových Varů ukončení 

nájemní smlouvy dohodou. Pokud by k dohodě nedošlo, fakulta smlouvu jednostranně vypoví. 

9. Kolegium diskutovalo o narůstajícím počtu a náročnosti expertních posudků pro soudy a policii. 

Navíc odměny fakultních expertů jsou extrémně nízké ve srovnání s odměnami právníků, kteří 

u těchže soudů vystupují. Návrh děkana, aby fakulta úplně odstoupila z pozice znaleckého 

ústavu (nechala se vyškrtnout ze seznamu), nebyl schválen. Kolegium pověřilo děkana, aby 

konzultoval s fakultním právníkem možnosti odmítání části posudků a aby apeloval na děkany 

ostatních LF, aby se všechny LF staly znaleckými ústavy a tím se počet případů pro 3.LF snížil. 

10. Proděkan Duška informoval vývoji příprav simulačního centra. Nyní fakulta čeká na vyjádření 

MŠMT. 

11. Děkan navrhl zahájit diskuzi o zásadní změně požadavků na publikace potřebné k zahájení 

habilitačního a jmenovacího řízení. Jeho smyslem by bylo přesunout důraz od počtu publikací 

(současný stav) k jejich kvalitě (žádoucí stav). Kolegium návrh jednoznačně podpořilo  

a pověřilo děkana jeho rozpracováním a projednáním na VR 3.LF a v případě podpory VR 

následně i s děkany dalších LF a s orgány UK. 

12. Děkan informoval o recentní komunikaci s Národním akreditačním úřadem: udělené 

akreditace (Gynekologie a porodnictví, Otorinolaryngologie), složení komise k projednání 

žádosti o Dermatovenerologii a o žádosti předsedy NAÚ o doporučení studentů fakulty mezi 

hodnotitele NAÚ. 

13. Kolegium souhlasí s návrhem děkana podpořit prof. Vítka (1.LF UK) do pozice garanta 

doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie. 

14. Děkan navrhl zrušit vágní pozice „externích učitelů 3. LF UK“, což byly dosud osoby bez 

jakéhokoli pracovně právního vztahu k fakultě. Konkrétním učitelům buď nabídnout DPP/DPČ 



anebo jejich služeb pro pravidelnou výuku nevyužívat. Kolegium v této věci nedospělo 

k jednoznačnému názoru, děkan tedy věc vyřeší po projednání s vedoucím personálního 

oddělení fakulty. 

15. Kolegium projednalo podklady pro RKR 25.3. a nemá k nim žádné připomínky, které by děkan 

měl na RKR tlumočit. 

16. Spolek studentů 3. LF UK TRIMED požádal děkana v souvislosti s konáním Freshers Week 2019 

o možnost využít parkoviště před fakultou a zázemí fakulty dne 28.9.2019 (11:00 – 24:00 hod.) 

– děkan a členové kolegia děkana souhlasí. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o počtu přihlášek podaných do Donatio Facultatis 

Medicæ Tertiæ: k dnešnímu datu byly odevzdány 3 přihlášky.  

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánovaných habilitačních řízeních a řízeních 

jmenování profesorem.  

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka seznámila členy kolegia děkana s přehledem udělených cen a ocenění 

akademickým pracovníkům a studentům 3. LF UK za poslední tři akademické roky. 

 3.F UK získala 9 nových projektů v rámci GAUK. 

 Členové kolegia děkana diskutovali o složení oborové rady oboru Preventivní medicína (nové 

složení od 1.1.2021). Děkan pověřil proděkanku oslovením kandidátů. 

Doc. Polák 

 Předložené služební cesty byly schváleny (viz. příloha). 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o výši ukazatele D pro 3. LF UK na rok 2019. 3. LFUK 

obdržela sumu 574tis., což je méně než v loňském roce, ale pokles je celouniverzitní. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o připravované výzvě OPVVV, která bude zaměřena 

na mobilitu akademických pracovníků. Jakmile budou k dispozici podrobnosti, budou 

uveřejněny. 

Prof. Anděl 

 Proděkan seznámil členy kolegia děkana se současným stavem příprav nového Řádu 

výběrového řízení UK a Etického kodexu UK. 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala členy kolegia děkana o udělení Ceny M. Petruska projektu „Medici na 

ulici“. Slavnostní předání ceny se uskuteční 4.4.2019 ve Velké aule Karolina. 

 Cena Arnošta z Pardubic – členové kolegia děkana se shodli, že za 3. LF UK nebudeme 

v letošním roce podávat žádnou nominaci. 

Dr. Marx 

 Proděkan předložil žádost spolku IFMSA o finanční příspěvek pro jejího reprezentanta na 

setkání organizace v Rusku ve výši 6.500,- Kč. Děkan a členové kolegia děkana souhlasí. 

 Děkan pověřil proděkana přípravou harmonogramu akademického roku 2019/2020. 



 Proděkan informoval členy kolegia děkana o změně garanta předmětu Metodologie. Doc. 

MUDr. Jan Trnka, Ph.D. navrhl místo sebe MUDr. Pavlu Čermákovou, Ph.D. Děkan se s oběma 

sešel a změnu schválil. Kolegium děkana vyslovilo se změnou také souhlas. 

 

 

 

 

 

  

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


