
Zápis 35. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 2.5.2019 

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

Vácha, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková 

Omluveni: T. Sychra 

 

1. Byl schválen zápis ze 25.4.2019. 

2. Kolegium podrobně prodiskutovalo žádost dr. Heneberga o prodloužení projektu Primus o 

další 2 roky. Byla vyslovena řada vážných, byť obecně zaměřených výhrad: (1) projekty 

Primus jsou z podstaty věci koncipovány jako tříleté a žadatelé o tom od začátku ví a měli by 

tak projekty od začátku plánovat, (2) projekty jsou primárně koncipovány na získání kvalitních 

mladých vědců mimo UK do řad akademických pracovníků UK, což není tento případ, (3) 

fakulty projekty Primus podporují z vlastních finančních prostředků, které nutně musí ubrat 

jinde v oblasti vědy, (4) strategickým cílem projektů Primus je, aby jejich řešitelé na konci 

projektu (což je v případě dr. Heneberga rok 2019) připravili a podali žádost o ERC grant, což 

se zatím v tomto případě nestalo. Přes uvedené výhrady se zřetelem k významné publikační 

aktivitě dr. Heneberga kolegium doporučilo děkanovi žádost dr. Heneberga podpořit 

s podmínkou, že nejpozději v průběhu roku 2021 podá žádost o ERC grant. 

3. Děkan informoval o jednání RKR a materiály včetně zápisu poskytl členům kolegia.  

4. Proděkanka Arenbergerová informovala o proběhlých tiskových konferencích týkajících se (a) 

standardizovaného pacienta představovaného herci či neherci, (b) nové povinnosti studentů 

doložit očkování proti spalničkám, (c) aktivity studentů „Medici na ulici“. 

5. Proděkan Marx informoval o stavu příprav modifikace curicula. Během května – června 

seznání podrobně se všemi návrhy děkana a následně i celé kolegium. 

6. V termínech 6.-7.5., 13.-14.5. a 21.-22.5. zastoupí děkana proděkan Marx. 

7. Termíny dalších jednání KD v květnu: 16., 30. 

 

Dr. Marx 

 Proděkan přednesl mimořádný návrh na udělení stipendia ve výši 2.000,- Kč studentovi, který 

se podílel na objevení nového druhu brouka. Děkan a členové kolegia děkana souhlasí, byť se 

nejedná o medicínský obor, ale jde o mimořádnost objevu. 

 Proděkan informoval o plánovaném jednání s primátorem Hlavního města Prahy týkající se 

smlouvy se Záchrannou službou Hlavního města Prahy, z důvodu praxe studentů 3. LF UK. 

 7.5.2019 se uskuteční předání medaile studentovi 3. LF UK M. Renzovi za záchranu lidského 

života, a to při slavnostním setkání u příležitosti oslav 100 let vzniku Českého červeného 

kříže. Akce se zúčastní proděkan Marx. 

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o dalších krocích ve spolupráci se SZÚ při realizaci projektu OP VVV 

„Experimentální kuchyně“. 

 

 



Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

 Proděkanka informovala o stavu Výroční zprávy 3. LF UK za rok 2018. Finální text bude 

předložen k vyjádření děkanovi. 

 

Dr. Vácha 

 Dr. Vácha připomněl konání AS 3. LF UK 7.5.2019 a požádal o zaslání bodů do programu. 

 

Doc. Polák 

 Proděkan informoval o prodloužení termínu pro doplnění dat pasportizace do systému EFA 

do konce května 2019. 

 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka navrhla nominovat A. Szaszovou na Cenu MŠMT – děkan a členové kolegia 

děkana souhlasí. 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan podrobně informoval členy kolegia děkana o úkolech VR 3.LF UK, plánovaných 

akreditacích do roku 2020 a plánu habilitačních řízení a řízeních jmenování profesorem.  

  

Doc. Duška 

 Proděkan informoval o tom, že byla dokončena kontrola přístrojů na 3. LF UK. Se závěry 

seznámí členy kolegia děkana na některém z příštích KD (předseda komise doc. Trnka není 

dnes přítomen). 

 Proděkan informoval o dalších krocích v projektu OP VVV Simulační centrum. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 


