
Zápis 38. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 6.6.2019 

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

Dlouhý, JUDr. Mužíková 

Omluveni: Dr. Vácha, Doc. Arenbergerová, Dr. Marx 

 

1. Byl schválen zápis ze 30.5.2019 

2. Děkan informoval o tom, že pokročilo jednání o převodu budovy č. 19 vypořádáním všech 

připomínek a nyní se již čeká na projednání na úrovni ministrů a vlády ČR. 

3. Všichni proděkani připraví informace na poradu přednostů 20.6., za dva omluvené proděkany 

jejich informaci přednese děkan. 

4. Proděkan Duška informoval o proběhlé kontrole využití přístrojového vybavení. Informace 

zpracuje do zprávy pro děkana, v níž navrhne další postup.  

5. Děkan se dotázal členů kolegia, zda podporují další jednání směřující k rozšiřování výuky na 

další klinická pracoviště. Všichni členové kolegia souhlasí a požádali děkana o další kroky 

tímto směrem. 

6. Děkan a tajemnice informovali o přípravě návrhů odměn za 1.pololetí pro přednosty, členy 

kolegia, pracovníky děkanátu a pracovníky klinik. Přednostové již dostali výzvu děkana 

k podávání návrhů. 

7. Tajemnice informovala o nutnosti stavebního řízení v souvislosti s klimatizací budovy. 

Kolegium souhlasí s jeho zahájením. 

8. Tajemnice informovala o problému v přípravě výměny oken na Karlově. 

9. Proděkan Duška informoval o problému se stavební přípravou pro simulační centrum. V obou 

těchto případech (body 8-9) je podstatou problému momentální nedostatek kapacit 

stavebních firem. 

10. Děkan informoval o prvním přijímacím řízení a první schůzi Oborové rady DSP 

Kardiovaskulární vědy. 

11. Děkan informoval o plánovaném jednání Asociace děkanů LF ČR 14.6. 

12. Kolegium projednalo stížnost přednosty kliniky plastické chirurgie na vystupování studenta 

Petrova v médiích. Po zevrubné diskuzi bylo rozhodnuto, že vedení fakulty plně podporuje 

kritický pohled prof. Sukopa, nebude však formálně nijak reagovat, protože dotyčnému 

studentovi jde o sebezviditelnění a k tomu by každá další reakce či eskalace spíše 

napomáhala. Názor studentů byl pregnantně vyjádřen v reakci Studentské komory AS 3.LF 

(viz https://www.lf3.cuni.cz/3LF-108.html?news=7928&locale=cz ) a vedení fakulty se s tím 

pohledem ztotožňuje. 

13. Diskuze o knize o osobnostech 3.LF byla odložena na příští jednání kvůli dnešní absenci 

proděkanů Arenbergerové a Marxe. 

14. Žádosti dr. Zajíčka a dr. Heneberga o finance na post-doc pozice byly doporučeny. 

15. Rozloučení s promujícími studenty se bude konat 16.7. od 17:00 v budově fakulty. Promoce 

jsou pak 17.7.  

 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia o návrhu rozdělení akademických pracovníků do oborů 

v rámci Metodiky 17+. 

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-108.html?news=7928&locale=cz


Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o žádosti přednosty Kliniky popáleninové medicíny 

dr. Zajíčka zahájit administrativní proces udělení čestného titulu „hostující profesor UK“ prof. 

Branskému (The University of Texas), který s klinikou dlouhodobě a intenzivně spolupracuje. 

Děkan a KD souhlasí. 

 Proděkan informoval členy kolegia o programu na nejbližší Vědecké rady 3. LF UK. 

 

Doc. Polák 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o žádosti dr. Mrzílkové o vyjádření možné 

podpory pro podání projektu TAČR. Žádost po doplnění ekonomických detailů posoudí 

proděkan Duška a dá doporučení děkanovi. 

 Proděkan zastoupil proděkanku Arenbergerovou a předložil seznam plánovaných 

zahraničních služebních cest – SC byly schváleny. 

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o závazném pokynu z Ministerstva zdravotnictví 

ČR týkající se zkoušek po kmeni. 

 

 
Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 

 

 


