
Zápis 42. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 29.8.2019 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, doc. Polák, prof. Anděl, doc. Dlouhý, prof. Džupa, Dr. Marx, 

JUDr. Mužíková 

Omluveni: Dr. Vácha, Doc. Arenbergerová, D. Lauer, prof. Šlamberová 

 

1. Byl schválen zápis z 1.8.2019 

2. Děkan informoval o výsledku jednání s primátorem o smlouvě o nájmu nebytových prostor v 

objektu Střední zdravotnické školy. Závěr z jednání: primátor věc projedná v rámci úřadu a dá 

fakultě i SZŠ vědět výsledek. Do té doby zůstává v platnosti stávající smlouva. 

3. Tajemnice informovala o přípravě prací souvisejících s převzetím budovy „B“ od SZÚ. 
4. Všichni přítomní členové kolegia si prohlédli budovu B od sklepa až po půdu. 

5. V diskuzi o dlouhodobé koncepci rozvoje 3.LF UK byl jednomyslně přijat návrh na zvážení 

možnosti přístavby k budově B či další budovy na přilehlých pozemcích s cílem vzniku Centra 

biomedicínského výzkumu 3.LF UK. Do takto zrekonstruovaných a rozšířených prostor by pak 

fakulta mohla v budoucnu přestěhovat své provozy z budovy Ke Karlovu a budovu Ke Karlovu 

poskytnout Univerzitě Karlově k dalšímu využití. 

6. Po diskuzi bylo přijato rozhodnutí o využití jednotlivých podlaží budovy B takto: 

Suterén (1.PP): (1) Archiv 3.LF UK, (2) Testové centrum, (3) Malá tělocvična či posilovna pro 

studenty i pedagogy. 

Zvýšené přízemí (1.NP): (1) Seminární prostory (3 místnosti oddělitelné / spojitelné 

mobilnímu protihlukovými stěnami, celková kapacita nejméně 75 sedících studentů), (2) 

Seminární místnost a kancelář pro specializační vzdělávání mladých lékařů, (3) Tichá 

studovna, (4) Kancelář pro doktorské studijní programy a zahraniční mobilitu studentů, (5) 

Kancelář studentských spolků. 

2.NP: (1) Studijní oddělení, (2) Kancelář proděkana pro Mgr. a Bc. studijní programy, (3) 

Konferenční místnost, (4) Pracovny zaměstnanců Odd.lékařské psychologie. 

Podkroví (3.NP): (1) Ústav hygieny, (2) Seminární prostory (3 místnosti oddělitelné / 

spojitelné mobilnímu protihlukovými stěnami, celková kapacita nejméně 75 sedících 

studentů) 

Půda: prostor t.č. nelze využívat z důvodů prostorových i hygienických. 

7. Garanti předmětů budou pozváni na výjezdní zasedání 8.-9.11. v Táboře 

8. Proděkan Marx informoval o přijímacím a přezkumném řízení 2019. 

9. Proděkan Marx informoval o výpovědích smlouvy o spolupráci mezi 3. LF UK a dvěma 

agenturami zajišťujícími přihlašování zahraničních studentů. 

10. Kolegium schválilo bez připomínek koncepci knihy „Lidé 3. LF UK“ předloženou proděkany 

Arenbergerovou a Marxem. 

11. Proděkan Marx předložil členům kolegia k projednání stížnost primáře MUDr. Herolda a 

zástupce přednosty III.interní-kardiologické kliniky prof. Touška na chování studenta N. 

Petrova na letní praxi a informoval o tom, že nemocnice se rozhodla mu praxi pro nevhodné 

chování ukončit. Protože v daném případě se jedná o opakované (na studenta si v minulosti 

stěžovali i pracovníci Kliniky plastické chirurgie a II.interní kliniky) a nepodložené verbální 

útoky téhož studenta na fakultu, na nemocnici, na konkrétní pracoviště i na konkrétní 

pracovníky, bylo diskutováno zahájení disciplinárního řízení. Po podrobné diskuzi kolegium 

zvolilo nejprve pokus o klidné a smírné řešení a pověřilo proděkany Marxe (studium) a 

Anděla (etika akademických činností), aby si studenta společně pozvali k přátelskému 

pohovoru, vysvětlili mu jeho chyby a požádali ho, aby se omluvil konkrétním pracovníkům 



kliniky (lékařům a sestrám, na které verbálně útočil). O výsledku tohoto pohovoru budou 

následně informovat kolegium na některém z příštích jednání. 

12. Proděkan Duška informoval o dopisu prorektora Konvalinky o tzv. „core facilities“. 

13. Kolegium schválilo předběžný zájem 3. LF UK zapojit se do programu Brasil - Europe Doctoral 

and Research Programme v rámci Ciombra Group. 

14. Kolegium souhlasí s poskytnutím záštity a loga fakulty jako spolupracující instituce 

s organizací Loono. Tajemnice zajistí přípravu smlouvy o této záštitě. 

15. Děkan a proděkan Anděl informovali o jednání komise děkana a ředitele o budoucí koncepci 
interních oborů. Obě diskutované varianty budoucího uspořádání mají své příznivce i 
odpůrce. Řešené problémy se týkají provozu nemocnice v oborech interního lékařství 
(centrální příjem interních oborů, konsiliární vyšetření, duplicity, nerovnoměrné zatížení 
lékařů I. a II.interní kliniky těmito činnostmi atd.), z pohledu fakulty (výuka, výzkum) 
problémy nejsou. Další řešení je primárně v kompetenci ředitele FNKV, v případě 
reorganizace by však k jeho krokům byl nezbytný souhlas děkana a nejspíše (podle zvoleného 
způsobu reorganizace) i akademického senátu.  

16. Děkan informoval o výpovědi přednosty Ústavu laboratorní diagnostiky a o vypsání 
výběrového řízení na tuto pozici. 

17. Kolegium schválilo závěry schůzky děkana s přednostkou Ústavu tělesné výchovy ohledně 

výuky i dalších sportovních aktivit studentů a zaměstnanců 3. LF UK. 

 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o spouštění elektronického rozvrhu na 3. LF 

UK – do dnešního dne se nevyskytl žádný zásadní problém s fungováním. 

 Termín promocí: 5.11.2019 

 Termín imatrikulace: 11.10.2019 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o schůzce KOR, která se uskuteční příští týden. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánu atestací pro další období. 

Doc. Polák 

 Proděkan předložil za doc. Arenbergerovou k vyjádření plán služebních cest – SC byly 

schváleny. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o změnách v IPUK. 

Prof. Džupa 

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

 Proděkan přednesl zprávu o stavu akreditací. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


